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 ِبْسِم اللَِّو الرَّْٛتَِن الرَِّحيمِ 
 
ُاْلَعاَلِميَنُ﴿ ٔ* يِنُُ*الرَّْحَمِنُالرَِّحيِمُُ*اْلَحْمُدُلِلَِّوَُربِّ ُالدِّ ِإيَّاَؾُنَػْعُبُدَُوِإيَّاَؾُُ*َماِلِكُيَػْوـِ

ِصَراَطُالَِّذيَنُأَنْػَعْمَتَُعَلْيِهْمَُغْيِرُاْلَمْغُضوِبَُعَلْيِهْمُُ*اْىِدنَاُالصَِّراَطُاْلُمْسَتِقيَمُُ*َنْسَتِعيُنُ
 آمُت. ﴾َوََلُالضَّالِّينَُ

 أمَّا بعد: ،وعلى آلو َوَصْحبو أٚتعُت ،وصلى ا وسلَّم على ا١تبعوث رٛتًة للعا١تُت

 ،الذي بو يُعَرُؼ ا١تعبود جلَّ جاللو ،إذل العلم الشرعيأيُّها األحبة فحديثنا عن َوصف الطَّريق 
 وبو تُعَرؼ الدار اليت يصَت إليها اإلنساف. ،وبو تُعَرؼ الطريق ا١توِصلة إليو

ُُوىذاُالحديثُأيهاُاألحبةُسينتظمُعشرُقضايا:

 أما األوذل: ١تاذا نتعلم؟ -
 والثانية: ُب شروط التحصيل. -
 والثالثة: ُب الطريقة الصحيحة ُب التعلُّم والتعليم.  -
 والرابعة: بُت التَّخصُّص وا١توسوعيَّة. -
 وا٠تامسة: بُت التعليم ا١تباشر والتعليم بالوسائط. -
 والسادسة: كيف ٗتتار ا١تعلم؟ -
 والسابعة: كيف نثّبت العلم؟ -
 وأما الثامنة: أيها ا١تعلم ل تبتِئس!  -

                                                           
 https://goo.gl/3oimdqرابطُالدرسُالصوتي:ُ وىيُفيُجزأين،ُبدايةُالجزءُاألوؿ، ٔ

https://goo.gl/3oimdq
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 ل تيأس! والتاسعة: أيها ا١تتعّلم -
 والعاشرة: ُب ذكر قضية مقًتحة ُب ُسلَِّم التعلم. -

وقد حاولت أف أختصر ما اجتمع إرلَّ ِمن مادٍَّة كنت أٚتعها وأكتبها منذ سنُت طويلة قد تصل 
 فحاولت أف أختصرىا مرارًا من أجل أف أ٘تكن من عرضها ُب ىذا اجمللس. ،إذل ثالثة عقود

 ُصودُمنُالعلم؟أوًَل:ُلماذاُنتعلم؟ُماُىوُالمق

ألنَّو ل  ؛دفاإلنساف أيها األحبة حينما يُقدـ على عمل من األعماؿ ل بُدَّ لو من ىدٍؼ ٤تدَّ 
 ٯتكن أف يتعاطى األشياء عبثًا من غَت أمٍر َيسعى لتحصيلو.

 ُُُالعلمُعبادة
فهوُعبادةُجليلةُمنُأَجلُُِّ،ألفُاهللُعزُوجلُُيحبُّوُويرضاه٨ُتن نتعلم العلمفأقوؿ 

ويُثيبهم الثواب الذي َوصََّفُو النيب  ،يرفع ا عز وجل أصحاهبا ُب أعلى الدرجات ،العبادات
ا  ،صلى ا عليو وسلم ول أرى حاجة للتطويل ُب ذكر األحاديث الواردة هبذا الباب ألَّنَّ

 .معروفة

بز من أراد أف يأكل ا٠تُ "و٢تذا كاف بعض العلماء يقوؿ:  ،لكن ينبغي أف يكوف لنا فيو نِيَّة
ول من أجل ٖتصيل  ،فالعلم ل يُطلب من أجل الوظائف "؛عليو البواكي يبالعلم فلتبك

ا ىو أشرؼ وأجَّل من ذلك كلو ،األمواؿ والدَّراىم  ،فَُتاعي اإلنساف َقصده ونيتو وإرادتو ،وإ٪تَّ
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ل يطلب العلم من أجل الرياء والُسمعة  ،لتفاٍت إذل ما سواهفَتيد وجو ا تبارؾ وتعاذل دوف ا
 ول من أجل عرٍض من الدنيا.

وقبت بكثرة كالمي أيَّاـ ُأِصبُت ببصري وأظن أين عُ ": -رٛتو ا-يقوؿ أبو اَٟتَسْن الَقطَّاف 
لقصد فقد كانوا مع ُحسن ا ،صدؽ وا"يُعلِّق على ىذا يقوؿ:  -رٛتو ا-الذىيب  ."الرحلة

 ."غالًبا ٮتافوف من الكالـ وإظهار ا١تعرفة ،وصحة النية

 ؛ألف ألقى الشيطاف أحبُّ إرلَّ من أف ألقى ُحَذيْػَفَة ا١تػَرَعشي"بن َبكَّار الَبْصري: يقوؿ علي 
 !كانوا يُراقبوف الِنيَّاِت وٮتافوف ول يَػتَػَزيَُّدوف"،  أخاُؼ أف أتصنَّع لو فأسقط من عُت ا تعاذل

 ُُالعلمُللعمل
فال يصح ْتاٍؿ من األحواؿ أف  ،منُأجلُأفُيعملُبوٍب إفَّ اإلنساف أيًضا يطلب العلم 

النيب صلى  ،تستوي حاؿ طالب العلم مع حاؿ اٞتاىل الذي دل يعرؼ معرفتو ودل يدرس دراستو
م أو ىذا الفقو فهذا العل ،(منُيُرِدُاهللُبوُخيًراُيُػَفقِّْهُوُفيُالدين)ا عليو وسلم حينما قاؿ: 

كما يقوؿ اٟتافظ   ،أو ىذا ا٠تَت الذي عناه النيب صلى ا عليو وسلم ىو الفقو ا١تستلزِـ للعمل
وأمَّا إف أُريد بو ٣ُترَّد العلم َوْحَدُه فال يدؿ على أف من فُػقَِّو ُب الدين فقد أُريد بو "ابن القيِّم: 

 ."خَتًا

فال يَنَكفُّ اإلنساف عن ما حرَـّ ا جلَّ جاللو ول  ،٣ترد معرفة وثقافة واطالع ل يَعُقُبُو العمل 
فهو وسيلة من  ؟!فما فائدة العلم ،تنهض عزٯتتو َو٫ِتَُّتُو من أجل العمل ١ترضاة ا تبارؾ وتعاذل

ا ىو وسيلة يُتوصَُّل هبا إذل  ،ليس مقصوًدا لنفسو ،الوسائل  العمل.وإ٪تَّ



 
َهِجيَّةُُ ُالشيخ:ُخالدُالسبتُاْلِعْلمُُِطََلبُُِِفيُالػَمنػْ

ُ

 

(1 - 66 ) 
 

ا ىو ثابٌت للعلم من ِجَهة ما ىو  -رٛتو ا-فالشَّاِطيب  يقرر أف ُكلَّ ما َوَرَد ُب فضل العلم فإ٪تَّ
ا يناؿ معناه من تعلََّمو  ،د صورتو ىو النَّافع بل: معناهفهو ليس ٔتجرَّ  ؛ُمَكلٌَّف بالعمل بو وإ٪تَّ

وكلما َّناه عن نقٍص "وؿ ابن اٞتوزي: كما يق  ،فكلما َدلَّو على فضٍل اجتهد ُب نَيِلو ،للعمل
ا ا١تسكُت من ضاع ُعمره ُب علٍم دل يَعَمل  ،بالغ ُب ُمباعدتو فحينئٍذ َيكِشُف لو العلم ِسرَّهُ  وإ٪تَّ

ـَ ُمفلًسا مع قوة اُٟتجَّة عليو ،ففاتتو لذَّاُت الدنيا وخَتات اآلخرة ،بو صيد ]كما ُب   !"،فَػَقِد
 .[ا٠تاطر

ويبدأ من أوَِّؿ َّناره ٍب بعد ذلك يُكاِبد الليل ُب  ،ه ول ٬تتمع ُب النَّاس يتنزَّ يَنحبس فال ٮَترُج ول
فهذا شقاٌء ُب الدنيا يَعُقُبو  ،ولكن ليس لو فيو نيَّة ول يَعُقُب ذلك العمل ،التَّحصيِل والطلب

 !نسأؿ ا العافية ،شقاٌء ُب اآلخرة

أعاذنا ا وإيَّاُكم ٚتيًعا -اوة ُب أمثاؿ ىؤلِء من عالمات الشق -رٛتو ا-وقد ذكر ابن القيم 
وكلما زيد ُب علمو زيد ُب  ،يد ُب ِكربِه وتِيهوأنَّو ُكلَّما زِيد ُب علمو زِ ": -من ىذه األحواؿ

 ."َفخرِه واحتقاره للناس وُحسن ظَنِّو بنفسو

ول أف يَذُكَر لو أحد  ،ول أف يُػَوجَِّهُو أحد ،ول ٭تتاج أف ينصحو أحد ،عارؼ كل شيء وى
ىذا  ،فيغضب َأَشدَّ الغضب ،مالحظًة أو تصحيًحا أو تقوٯتًا أو أف َيستدرؾ عليو خطأ وقع فيو

كما أف بعض   ،إ٪تا كاف ىذا العلم ضررًا لو ،نساف الذي قد انتفش وتعاظم بسبب ىذا العلماإل
 .يو الصالة والسالـكما قاؿ ا١تعصـو عل  ل َحَبطًا أو يُِلمُّ تو الربيع يقتُ ما يُنبِ 
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  ،ذلك ويتساىل ويتهاوف َويُػَفرِّط ئواإلنساف لرٔتا يستمر  ،مر ا٢تُتِّ باألفهذا أيها األحبة ليس 
بن اسالـ اإلفإذا َأَصرَّ على ترؾ ما أُِمَر بو من السُّنَّة كما يقوؿ شيخ  ،كما نسمع ونشاىد

ىذه يقوؿ: "البداية يُػَفرُِّط ُب السنن و ُب  ؛فقد يُعاقب ِبَسْلِب ِفعل الواجبات -رٛتو ا- ةتيمي
فبدأ  ،م عرؼ أَّنا سنة وأف ىذا ل ٬تبفلما تعلَّ  ى،قبل ذلك كاف يتحرّ و  ،ويتفلسف "سنة

 يتساىل! 

وقد يفعل ما َّناه ا  ،عاقب بسلب فعل الواجبات حىت يصَت فاسًقا أو داعًيا إذل ِبدعةفقد يُ 
فالسنة   ،اؼ عليو أف ُيسلب اإلٯتاففقد ٮتُ وإف أصر على الكبائر " :يقوؿ .عز وجل عنو
 وكاف السلف  .من ركبها ٧تا ومن َٗتَلََّف عنها َغرِؽَ  -صلى ا عليو وسلم-كسفينة نوح 

ف فتنتهما فتنة لكل إف ؛حذروا فتنة العادل الفاجر والعابد اٞتاىلايقولوف:  -رضي ا عنهم-
 ."مفتوف

وأف طالب العادل إف دل يَقًتف بطلبو  ،ا١تعٌتَقرُِّر ىذ يػُ  -رٛتو ا-سالـ ابن تيمية اإلفشيخ  
 عتصاـ بالكتاب والسنة وإّل وقع ُب الضالؿ.الِفعل ما ٬تب عليو وترؾ ما ٭َترـُ عليو من 

وإذا اعتصم  ،ويقوؿ: لو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من غَت عمل بالواجب كاف غاويًا 
 .ضاًل  بالعبادة الشرعية من غَت علم بالواجب كاف

و١تا وقعت الفتنة وأَبْػَرَز دعاة الفتنة والنفاؽ  ،القلم ج من ىؤلء كثَت ُب أوقات ُفُشوِّ وقد ٗترَّ 
َويُػَلقِّنُػُهْم بعض القضايا  ،ُوِجَد َمْن ٯُتِْلي عليهم من ىؤلء الزائغُت ،ُب ىذه السُّنَػيَّاتِ  مروَّنقُ 

وتضييع شرائع  ،ليتوصلوا بذلك إذل الطَّعن ُب الدين ،وا١تسائل اليت ل يعرفوَّنا ودل يسمعوا عنها
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 ،ع بعض ا١تػُْشَتِبَهاِت من األحاديث أو اآلياتقولت نادرة أو بتتبُّ كماتو بنُ وإبطاؿ ٤تُ  ،اإلسالـ
وصاروا يكتبوف ُب الصحف وينشروف ذلك ُب وسائل إعالمية  ،تَػَلقَّنَػَها َوتَػَلقَّاَىا أولئك عنهمف

 .قو اليت أرادىا ا تبارؾ وتعاذلاء تأويلو عن حقائابتغاء الفتنة وابتغ

وما أحسن  ،وما أحسن العلم ويزينو العمل ،نو الِعلمما أحسن اإلٯتاف ويزيّ " :وقد كاف يقاؿ
 ."مثل ِحلم إذل ِعلم شيء إذل شيءأضيف وما ُ  ،فقالعلم ويزينو الرِّ 

وما  ،ا إل احتاج إليو الناسأحٌد ب ما استغٌت": -رضي ا عنو-وُب ىذا يقوؿ ابن مسعود 
 ."عمل أحد ٔتا َعلََّمُو ا إل احتاج الناس إذل ما عنده

 ."دل يعلم من َعِمَل ٔتا يعلم ُكِفَي ما"يقوؿ سفياف ابن عيينة:  

دل ٬ُتاوزىن حىت  ،كاف الرَّجل ِمنَّا إذا تعلم عشر آيات"يقوؿ:  -رضي ا عنو-وابن مسعود  
 ."يعرؼ معانيهن والعمل هبن

فال يلبث أف يُػَرى ذلك ُب َٗتَشُِّعِو وَىديو  ،كاف الرجل يطلب العلم" وكما يقوؿ اٟتسن:
 ."ولسانو ويده

فإف أجابو  ،َيهتف العلم بالعمل"وسفياف الثػَّْورِي:  -رضي ا عنو-وتعرفوف ما جاء عن علي 
 ."لٖتََ وإل ارْ 

 ،راد العلم للعملطلب العلم َأَحبُّ إليك أو العمل؟ فقاؿ: إ٪تا يُ ": -رٛتو ا-و١تا ُسِئَل الثوري 
 ."ول تدع العمل لطلب العلم ،ع طلب العلم للعملدَ فال تَ 
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ومن  ،ومن غوائلو النسياف ،ل العلم أف ُيًتؾ العمل بو حىت يذىبوائِ ن غَ مِ "وذكر الزُّىري: 
 ."غوائلو الكذب فيو

وكانوا  ،على حفظ اٟتديث بالعمل بو -رحم ا اٞتميع-عيب كما يقوؿ الشَّ وكانوا يستعينوف  
 .شاغل بووالتَّ  ،وأكلو ، يشتغلوا بإعداد الطعاـلَّ جل أأل ؛يستعينوف على طلبو بالصـو

 ،إذا َأْحَدَث ا لك علًما": -رحم ا اٞتميع-ختياين أبو ِقالبَة تلميَذه أيوب السِّ  يويوص
 ."ث لو عبادة ول يكن ٫َتَُّك أف ُٖتَدَِّث بوفأحدِ 

 ."إذا بلغك شيٌء من ا٠تَت فاعمل بو ولو مرَّة تكن من أىلو"وُب ىذا يقوؿ ا١تػالئي: 

 ليلًة وىو ٦تن -رٛتو ا-ولعلنا ٚتيًعا نعرؼ خرب ذلك الرَّجل الذي بات عند اإلماـ أٛتد 
فلمَّا أصبَح نظر اإلماـ أٛتد  ،ووضع ا١تاء عنده -ارٛتو -فجاء اإلماـ أٛتد  ،يطلب اٟتديث

 :فقاؿ ،يعٍت أنَّو دل يقم من الليل فيتوضأ فيصلي، إذل ا١تاء فإذا ىو كما كاف -رٛتو ا-
كاف   -رٛتو ا-ألف اإلماـ أٛتد  !"؛سبحاف ا رجٌل يطلب العلم ل يكوف لو ِورٌد من الليل"

حديثًا عن النيب صلى ا عليو  ما كتبتُ " :وكاف يقوؿ .لدقيقةم حىت ُب األمور ايعمل ٔتا علِ 
حىت مرَّ يب اٟتديث أف النيب صلى ا عليو وسلم احتجم وأعطى  ،وسلم إل وقد عملت بو

 . "ااٟتجَّاـ دينارًا فاحتجمت وأعطيت اٟتجَّاـ دينارً 

 .-كما سيأٌب-من أسباب حفظ العلم  ووصوف بالعمل ويروف أنَّ فكانوا يُ 

 ."إذا أردت َأف َٖتَفَظ اٟتديث فاعمل بو": -رٛتو ا-بن اَٞترَّاح ذا يقوؿ وكيع و٢ت
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فإذا فقدوا  ،فإذا ُشِغُلوا فُِقُدوا ،فإذا عملوا ُشِغُلوا ،العلماء إذا َعِلُموا َعِمُلوا"يُروى عن الثَّوري: 
م ل يَػتَػَفرَُّغْوفَ "؛ لبوا ىربوافإذا طُ  ،لبواطُ  يكوف  ل ،أوقاهتم مشغولة معمورة ،ينشغلوف ،يعٍت أَّنَّ

 وكيف يقضي ىذا ا١تساء! ،ل يدري أين يذىب ،طالب العلم بطاًل فارًغا

حديث  يتئافاستعملوا من كل م ،ّدوا زكاة اٟتديث"أيقوؿ:  -رٛتو ا-بن اٟتارث وكاف ِبشر 
 .ا١تائةب اف ونصفً ايعٍت اثن"، ٜتسة أحاديث

كما يقوؿ ا٠تطيب   ،طالب السنة ،طالب اٟتديث ،-ا األحبةأيه-فينبغي لطالب العلم 
باستعماؿ آثار الرسوؿ  ؛أف يَػَتَميػََّز ُب عامَّة أموره عن طرائق العواـ" :-رٛتو ا-البغدادي 

َُكاَفَُلُكْمُِفيُ﴿فإف ا يقوؿ:  ،"وتوظيف السُّنََّة مع نفسو ،صلى ا عليو وسلم ما أمكنو َلَقْد
ٍب بعد ذلك يستوي مع  ،فيما ٭تبو ا عز وجل ويرضاه ،[12]األحزاب:﴾ُأْسَوٌةَُحَسَنةٌَُُرُسوِؿُاللَّوُِ

 َمن ل علم لو ول عمل ول بصر!

 ،نايِ وَىدْ  ،ناتِ وأف يظهر أثر العلم على ٝتَْ  ،فينبغي أف نَػَتذَكََّر ىذا ا١تعٌت دائًما ،فهذا فضل عظيم
من رآه عرؼ أف ىذا   ؛ز طالب العلمفيتميَّ  ،الناس وتعاملنا مع ،وأعمالنا ،وأخالقنا ،وَدلَِّنا

ىذا اإلنساف ٮتتلف عن  ،جملرد ما يراه من بُت الناس ،أنو إنساف غَت عادي ،طالب علم
وَُكلُّ َمن اشتغل بصنعة أو بنوع من العلم فإنو يظهر على وجهو وىديو وَٝتتو آثار  .اآلخرين

 جهلو.ن أدركو من أدركو وغاب عمَّ  ،صنعتو ول بد

فقد  ،كما يتفاوتوف ُب ظهور ذلك عليهم أيًضا لكنو يعرؼ  ،الناس يتفاوتوف ُب ىذا اإلدراؾ
و٢تذا   ؛وقد تضعف ىذه اآلثار فيعرفو أىل الِفراسة ،تقوى آثاره على اإلنساف فيعرفو كل من رآه
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أنت تشتغل بكذا وأنت تشتغل  :كاف بعض أىل العلم من أىل الفراسة يقوؿ ١تن دخل عليو
 .  -ولعلو يكوف ٣تلس مستقل ُب الكالـ عن ىذا ا١توضوع- ،وأخبارىم ُب ىذا كثَتة ،كذاب

 ُثانًيا:ُفيُالكالـُعنُشروطُالتحصيل

ُتحديدُالهدؼُوماذاُتريد؟ -2
 ماذاُتريد؟، دُالهدؼينبغيُأفُُنحد٨ُّتن نقوؿ أوًل أيها األحبة: 

تسَت عليو ول  ،وطريقة ُب التعلمص ُب العلـو الشرعية؟ فيكوف لك سّلم ىل تريد أف تتخصَّ 
 ر، من مرحلة إذل مرحلة، حىت تصل.ر إذل َطوْ وتنتقل من َطوْ  ،اهاه ول تتخطَّ ول تتعدَّ  ،بد

وجل  أف تعرؼ ما فَػَرَضُو ا عزَّ  ؟من العلم وتقف عند اَٟتدِّ الواجب أو تريد أف تعرؼ ُٚتاًل 
 ؟لعتقاد وُب قضايا العمعليك ُب قضايا التوحيد وال

ُر عن لكّنو يَػْقصُ  ،أو أف اإلنساف يريد أف َيطَِّلَع َويَػتَػَعرَّؼ على ُٚتٍَل من العلم تزيد على ذلك
فهذه ٢تا كتب ومؤلفات ُوِضَعْت ٢تذا الغرض ُب  ؟ختصاص فيودرجة طالب العلم من أىل ال

.  شىتَّ العلـو

بدأوا "ا: ا، نقوؿ ٢تم ٚتيعً دائًماَغَل الناس أف َنشْ  -كما سيأٌب إف شاء ا-فمن غَت الصحيح 
 [،شذور الذىب]ٍب  [،لحة اإلعرابمُ ]أو  [َقْطُر النَّدى]ُب النحو ٍب  مثاًل  [اآلُجرُّوِميَّة]بكتاب 

قد نقوؿ  ؛ل! ماذا يريد ىذا اإلنساف؟ وقد ُيستغٌت عن بعض العلـو بالنسبة إليو ،["األلفية]ٍب 
 .ا َيْصُلُح ١تثلو: أعطيناه كتابً فإف أىب، !صوؿ الفقو أصاًل لو: ل شأف لك ُب قواعد الفقو ول ُب أ
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فال بد ، ىذا غَت صحيح أما أف نَػْرُسُم طريًقا واحًدا ونطالب اٞتميع بسلوكو، ونفس الكتب!
 .من ٖتديد ا٢تدؼ

ُالمحلُالقابل -1
 وىناؾ ُقَدرْ  بُدَّ لو من شروط،ز ُب العلم وأف يكوف نابًغا فيو: فهذا ل فإذا أراد اإلنساف أف يتميَّ 

 قد ل يكوف لإلنساف َيٌد فيها، إ٪تا ىي مواىب من ا تبارؾ وتعاذل.

فإنَّو قد  ،بيبرىا، وىناؾ أيًضا ما إذا تَػَفطََّن إليو اإلنساف اللَّ وىناؾ أشياء ٯتكن لإلنساف أف يُطوّ 
 .٭ُتصِّل ما ل ٭ُتصُِّلو من أعطاىم ا عزَّ وجلَّ من القدرات ما دل يُعِطوِ 

بل: فيو: فهذا ل بُدَّ أف يكوف لو ال الَقاِبل، وال القا افالعلم إذا أراد اإلنساف أف يكوف نابغً 
 .وىذه األمور مواىب من ا تبارؾ وتعاذل ،وفطنة وذكاء أف يكوف عند ىذا اإلنساف عقل

 ،بِبَػْعِض ا١تمارسات ٯتكن أف يَُطوََّر وأف يُػَنمَّى لناس يتفاوتوف فيها إل أف العقلولكن كما أف ا
فاإلنساف الذي ٯتارس  ؛ألف العقل منو ما ىو فطري ومنو ما ىو مكتسب ؛وىذا أمر معلـو

، األمور اٟتياتية ن بَِقي على حالو، وقل مثل ذلك ُبيرتقي عقلو وينمو ٓتالؼ م االعلم كثَتً 
راء، أو ٬ُتَرُِّب ُب اإلنساف الذى يسمع ٕتارب اآلخرين، أو يقرأ ُب التاريخ، أو يستفيد من اآل

 ينمو لو من العقل ما ل يكوف عند غَته. ،اٟتياة كثَتًا

والذكاء أيًضا ىو أمر يَػَهُبُو ا عزَّ وجلَّ لإلنساف، لكن الكثَتين من األذكياء قد ل َيستفيدوف 
ا ٢تم فيكوف ذلك ُمثَبِّطً  ،من ذكائهم، بل إف ا١تالَحظ أف الكثَتين من األذكياء يُبتَػَلوف بالكسل

 العلـو الشرعية أو ُب غَتىا. عن التميز والَتَمهُِّر، سواًء ُبقًا ٢تم وَمُعوّ 
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، ُب الرياضيات، ُب الطب، ُب الكيمياء، ُب اللغة العربية زنظر: كم يتميّ اولذلك   ،ُب العلـو
 ؟ما إذل ذلكمن الفقو، واٟتديث، والتفسَت، و  عن العلـو الشرعية فضاًل 

القلة! فالذكاء ز منهم؟ لكن كم يتميَّ  ىذه التخصصات كثٌَت من األذكياء، الذين يدرسوف ُب
 .يوحده ل يكف

َيِسََت على طريقٍة ط الذكاء لكن عنده من الصرب واٞتََلِد وا٢ِتمَِّة و ولذلك قد يكوف اإلنساف ُمتوسّ 
، و٭تصل ما ل ٭تصلو واؿ فَػُيَحصِّل ويتميَّزصحيحٍة ُب التػََّعلُِّم فَػَتْخَتِصُر عليو السنوات الطِّ 

 أولئك.

ُ.ي،ُوالعقُلُوحدهَُلُيكفيدهَُلُيكففالذكاءُوح

، ويذكروف أيًضا كوف عنده شهوة ورغبة ُب التحصيلت، رغبةكما أف اإلنساف ٭تتاج إذل 
ليس عنده وقت، يعمل  بطلب لقمة العيش، و كتفاء، ْتيث ل يكوف ىذا اإلنساف مشغوًل ال 

من أوؿ النهار إذل وسط النهار ٍب يعمل بعد ذلك إذل الليل، أو يعمل من أوؿ النهار من 
 ىذا مىت ٭ُتَصُِّل من العلم؟!طلوع الشمس إذل غروهبا ويرجع ُمنَهًكا. 

، وىو هبذه اٟتالة يكوف ُمَتَخصًِّصا ُب العلم الشرعولذلك ٕتَُِد بعض الناس أحيانًا يرغُب أف ي
 هذا أمر ل ٯتكن!ف

ُُكلََّكُيُػْعِطَكُبَػْعَضُو. ُفَالِعْلُمَُأْعِطِو
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ُوقتُالفراغُوخلّوُالقواطعُ -3
ُمنُالقواطع٭تتاج إذل  ،أيًضا وقتُوفراغكما أنو ٭تتاج إذل  ؛ -كما يقولوف- لةذىُِمُُػال الُخُلوِّ

كثَتًا من العلم، ألف قلبو اإلنساف الذى عنده مشاكل و٫تـو ىذا يبقى قلبو ُمَشوًَّشا، ل ٭ُتَصُِّل  
فإذا حصل مع ذلك طوؿ العمر فإف ىذا اإلنساف َسُيَحصُِّل  ،فال ٬َتتمع ول يَلتئم ،يَػتَػَفرَُّؽ َعَلْيوِ 
 لو غَته.ما ل ٭تصّ 

ومن شيوخو الشيخ   ،تُوُب وىو صغَت وىو عادل -رٛتو ا-الشيخ حافظ اٟتكمي  انظر إذل
لكن انظر كم ُعمَِّر ىذا وكم ُعمَِّر ىذا؟ فهذه القضية ٢تا تأثٌَت  ،-رٛتو ا-عبدالعزيز بن باز 

 ُب التحصيل كما ل ٮتفى. 

 

ُعليممُالذيُُيحسنُالتَّالمعلُّ -4
، الظََّفُرُبالمعلمُالذيُُيْحِسُنُالتعليم :كما أفَّ العلماء يذكروف أيًضا وىو أمٌر لبُدَّ ِمْنوُ 

 !ىذه ا١تأساة ىوسيأٌب الكالـ عل

 ُٚتلة من ىذه الشروط باألبيات ا١تعروفة: -رٛتو ا-وقد َٚتََع الشافعي 

 َأِخي َلْن تَػَناَؿ الِعْلَم إلَّ ِبِستٍَّة * * * َسأُْنِبْيَك َعْن تَػْفِصْيِلَها بِبَػَيافِ 

 ذََكاٌء َوِحْرٌص َواْجِتَهاٌد َوبُػْلَغٌة * * * َوُصْحَبِة ُأْسَتاٍذ َوطُْوُؿ َزَمافِ 
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من القدرة اليت ُتْطَلُب من أجل التَّحصيل  -رٛتو ا-بن تيمية ايخ اإلسالـ وقد ذكر ش
، علماء استعداد العقل َوَساِبَقة الطلب ومعرفة الطُُّرِؽ ا١توِصلة إليو من الكتب ا١تػَُصنػََّفةِ " :العلمي
 .كلها من ٚتلة الُقْدَرةِ   وىذه ،"لو عما ُيشَغل بو غَته والتػََّفرُّغ ،ر األدلة ا١تتعددةوسائِ  ،فَ و ُمتَػَقدِّم

 ،شروطُللنبوغُِأفَّ ىذه األمور حينما ُتذكر فا١تقصود بذلك أَّنا  -أيها األحبة-وا١تقصود 
لكن األمُر كما قاؿ اإلماـ الشافعي  ،ولكن قد ٭ُتَصُِّل اإلنساف مع َٗتَلُِّف بعض ىذه الشروط

َرِيُع  ا، فإذا كاف الطبع قاباًل زَكَ ول يكوف العلم إل بالطََّلبِ  ،الطَّْبُع أرٌض والِعلُم ِبْذَرةٌ "رٛتو ا: 
ا ىو ُب الَتَميُِّز والتََّمهُِّر والنبوغ والرُُّسوخِ  ،"َوتَػَفرََّعْت معانيو ،العلم و٢تذا يقوؿ  ،فكالُمهم إ٪تَّ

 ."أفَّ ىذا العلم ل َيصلح إل ١تن فيو عقل َوُنُسك": -رٛتو ا-الشَّْعيب 

يفهم  ، ورجلل أرحم أحًدا كرٛتيت لرجلُت: رجل يطلب العلم ول فهم لو"رَّاُء يقوؿ: الفَ  وكاف
 !".وإينِّ ألعجب ٦تن ُب ِوسعو أف َيطلب العلم ول يتعلم ،ول يطلبو

 َكنَػْقِص الَقاِدرِْيَن على التََّماـِ   * * *  ُب عيوب النَّاس عيًبا ودل أرَ 

وىذه الرغبة قد تكوف غَت  ،٭تتاج مع ذلك إذل الرَّْغِبةِ  ،افذا ُوِجَدِت األىلية عند اإلنسإف
 .د و٣ُترَّبُمشاىَ  شيء، وىذا ولكن ٦تكن أف تُوجد بإلزاـ النػَّْفِس ْتضور ٣َتالِس العلم ،موجودة
حىت يكوف ذلك َسِجيًَّة َوَعاَدًة رَاِسَخًة  ،لزاـ النفس بالقراءة والطالع والنظر والبحثإتوجد ب

َتُو ول أُنسُو ول راحتُو ول  ،فإذا خرج من َمكتبتو فكالسمكة حُت ٗترج من ا١تاء ،َلوُ  ل ٬تَُِد َلذَّ
 .نعيمُو إلَّ بُت الكتِب وُب ٣تالِس العلمِ 
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ٯُتكن أف توجد بالقراءة ُب  .ُب ٥تالطتهم ،وَجد بالنَّظر ُب ِسََتِ العلماءىذه الرغبة ٯُتكن َأف تُ 
حبة كما يقوؿ اٟتافظ ابن فَػُعشَّاُؽ الِعْلِم أيُّها األ ؛ا عزَّ وجلَّ ألىلو فضائل العلم وما أََعدَّ 

شغلهم وكثٌَت منهم ل يَ  ،أعظم َشَغًفا ِبِو َوُعْشًقا َلُو ِمْن ُكلِّ َعاِشٍق ٔتَْعُشْوِقوِ ": -رٛتو ا-القيم 
نت أٚتل من صورة الشمس َلْو ُصوَِّر العلم صورة لكا"وكاف يقوؿ: "، عنو أٚتل صورٍة ِمَن البشر

 !، وصدؽ رٛتو ا"والقمر

ِإَذا َغِشَيٍِتْ النػَُّعاُس ُب " :ىل العلم كاف يقوؿأ، فهذا رجٌل من وانظروا أَيُّها األحبة وقارنوا ْتالنا
يقوؿ: فاذا اعًتاين ذلك تَناولُت   ،-النَّـو الَفاِضُل َعِن اٟتَاَجةِ  يءوبئس الش-غَت وقت نـو 

 ،جد اىتزازي للفوائد واألْر٭تَِيَِّة اليت تَػْعًَتِْيٍِت عند الظََّفِر بِبَػْعِض اٟتاجةأف ،كتابًا من ُكُتِب اِٟتَكمِ 
ِ الذي يَػْغَشى قَليب من سروِر الو  ـِ وَ  ،َأَشدَّ ِإيقاظًا ِمن ََّنِْيِق اَٟتِمَْتِ  ،ْسِتَبانَِة َوِعزِّ الَتبَػُتُّ ِة ا٢تَْد  ،"َىدَّ

نساف اإل أخذإذا  ،ف نناـ!أجل أذل كتاب من إ، لرٔتا نَػْعَمُد ٨تن إف أردنا أف نناـ أصابنا األرؽ
فهذا ٬تَُِد ىذا  ،وإذا َحَضَر ُب ٣تلس الِعلم َغَلَبُو النَّوـُ وألقى عليو ِسْربَاَلوُ  ،الكتاب بدأ يتثاءب!

 !كتاب من ُكُتِب األدب  الىتزاز والنَّشاط إذا نظر ُب

 

ُالصبرُوالمصابرة -5
 ،ُب األعماؿ القلبية -أيها األحبة-قد ٖتدَّثُت كثَتًا عن الصَّرب ف الصَّبرُِوأمَّا اٟتديُث عن 

ُر ُعدَّةٌ  نْػَيوِيَِّة واألخروية. ،فالصَّبػْ  وىو السَّبيل والطَّريق إذل ٖتصيِل ا١تطلوبات الدُّ

 الشَّدائد واآللـ واألنكاد ُب ىذه اٟتياة الُدنيا.وىو السَّبيل إذل ٕتاوز ا١تصاعب و 
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 الصَّرُب َمِطيٌَّة من رَِكَبها أفلح َوظَِفر.

ـَ ُب طلب اٟتديث مرَّتُت: مرَّة ببغداد"ىذا ابن طاىر ا١تػَْقِدِسي يقوؿ:    ،ومرًَّة ٔتكة ،بُػْلُت الدَّ
وكنت أٛتل   ،وما ركبت دابَّة َقطُّ ُب طلب اٟتديث ،كنت أمشي حافًيا ُب اَٟترِّ فَػَلِحَقٍِت ذلك

 ."كنت أعيُش على ما يأٌب  ،وما سألت ُب حاؿ الطلب أحًدا ،كتيب على ظهري

وىو كتاب  - ي[زىر هتذيب اللغة لأل]وىذا الِترْبِْيزِي ابن ا٠تطيب حصلت لو نسخة من كتاب 
َعرِّي ؿَّ على أيب، َفدُ َعْن عادٍل باللغة اف يأخذىأفأراد  ،-٣ُتلدات كبَت ُب

َ
فجعلها ُب  ،العالِء ا١ت

فَػنَػَفَذ الَعَرُؽ ِمْن  ،ودل يكن لو ما َيستأجر بو مركوبًا ،٥ِتْاَلٍة َوَٛتََلَها على َكِتِفِو من ِترْبِيز إذل ا١تػََعرَّة
 ظهره إليها.

أَّنا  ىا يظنآذا ر إ، وأف اٞتاىل ٓتربىا خزائن الكتبُب بغداد  وقد قيل إَّنا ببعض األوقاؼ ُب
 . -رٛتو ا- يالتربيز  ين علب هبا إل عرؽ ٭تِت يوليس الذ ،غريقة

١تا سألو  ،وىذا ُسْقرَاط الفيلسوؼ الضَّاؿ َحصََّل من العلـو الفلسفية ما حصل َواْشُتِهَر هبذا
الزَّيت أكثر ٦تا شربت من أنفقُت من  ألنٍت"بعض ا١تعجبُت بو: أَّنَّ لك ىذا العلم؟ قاؿ: 

 .يعٍت الزيت الذي يُػْوِقُد بو السِّراج ليقرأ ُب الليل"؛ ا١تاء

 

ُمالزمةُأىلُالعلم -6
العلماء أيها األحبة إذل القرف ا١تاضي  ؛ ُمالزََمًةُألىِلُالِعلمُِة إذل كما أف اإلنساف أيًضا ْتاج

ٮتتار ٢تم الكتاب  كانوا يالزموف َحَلَقَة العادِل، وىذا العادل ىو الذي يُػَوجُِّهُهْم َويَػَتَشاَوُر َمَعُهْم أو
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حىت  ،وف على ىذه اٟتاؿ ا١تدة الطويلة تصل إذل ثالثُت سنة أو أكثرقَ بػْ ويػَ  ،سالذي يُدرَ 
 . َخرَُّجوَف على َيِدِه ُعَلَماءيَػتَ 

َكْم َٗتَرََّج ِمْن َحَلَقِتِو ِمَن الُعَلَماء؟   ،مثاًل  -رٛتو ا-اقرؤوا ُب ترٚتة الشيخ ٤تمد بن إبراىيم 
 وا ُب تراجم العلماء قبلو. أواقر  ،!حلقة عادل واحد ،أعداد كبَتة جًداوالقضاة؟ 

وكاف بَػَواِدُر ذلك  ،والتجارات ،والوظائف ،ٍب بعد ذلك تَػَغيػََّرِت اٟتاؿ، واشتغل الناس باألعماؿ
ُب رسائلو اليت كتبها للشيخ عبد  -رٛتو ا-ٕتدونو ُب ما كتبو الشيخ عبد الرٛتن بن َسْعِدي 

َب بَدَ   ،-رحم ا اٞتميع األحياء واألموات-َعِقيل  ا بن وا يَػتَػَفلَُّتوَف أكاف َيْذُكُر لَُو بأفَّ الطُّالَّ
يذكره صار  -رٛتو ا-وىذا األمر الذي كاف الشيخ  ،ويتناقصوف ْتثًا عن الوظائف واألعماؿ

 ..!ونشأ عليو الصغَت وشاب عليو الكبَت ،بعد ذلك شيًئا ظاىرًا

وصار طالب العلم  ،ُب واقع لرٔتا ل يُعيننا على التحصيل العلمي ا١تتميِّز -لألسف-فأصبحنا 
وىو الذي يُػَقرِّر أفَّ  ،ىو الذي يضع ا٠تطة، ٍب بعد ذلك يبدأ ٭َتُْضرُ  ،ؽ وىو أمَت نفسويتذوَّ 

 ىذا الدرس مؤصَّل أو غَتوأّف  ،كب عندهقى على يديو وأف يُثٍت الرُّ أف يتلَّ  ىذا الشيخ أىلٌ 
 !مؤصَّل

ىذا الدرس ما فيو " :ث عن درس عادل من العلماء! يقوؿشاب ليس ُب وجهو شعرة ويتحدَّ 
فبدأ ٭تضر الدروس وَيُظَن أنو إذا  ،فأراد أف يُطَبَِّق عملًيا ،"تأصيل"ع كلمة ىو ٝت ؛!"تأصيل

دو أف يظن يب ،األصل األوؿ ُب التأصيل كذا واألصل الثاين :درس فيو تأصيل أنَّو يقوؿ :قيل
 ما ُب تأصيل!ف ،الدروس هبذه الطريقة
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 ما ىو التأصيل؟

ُالتأصيل:ُأفُيذكرُمأخذُالمسألةُوالدليلُمنُالكتابُأوُمنُالسنة.

ٍب بعد ذلك يبدو لو أف ىذا  ،فيحضر عند ىذا قلياًل  ؛فالشاىد أفَّ الكثَتين أصبحوا يَػَتَذوَُّقوفَ 
أو ألف  ،-إف تواضع-أنو أعلى من مستواه مستواه أو نو أقل من ألإما  ،الدرس ل يصلح لو

أو ألف ىذا الشيخ يَػَتَخلَّف ويغيب أو  ،-كما يقوؿ-ل يعتٍت بالدرس ول ٭ُتَضِّر  ىذا الشيخ
ٍب ُتشاىد ىذا بعد  ،فيحضر ىنا قلياًل و٭تضر ىنا قلياًل و٭تضر ىنا قلياًل  ،غَت ذلك من األمور

وإذا ٝتعت َأْسِئَلَتُو فهي أسئلة  ،تو أوؿ مرةبعد عشرين سنة وإذا ىو كما رأي ٍبعشر سنُت 
أسئلة  ،العواـ! يسأؿ عن مسألة أياـ اٟتج أو عن قضية تتعلق ٔتعاملة من ا١تعامالت أو ٨تو ىذا

 !ين ىذا التحصيل سنوات؟أعواـ! و 

ومن ىذا الباب  ،ومن ىذا الكتاب ربع الكتاب ،فقرأ من ىذا الكتاب ربع الكتاب ،يتذوؽ
وإف عرضت عليو أٝتاء بعض األبواب من بعد  ،أرباع ،ا حفظ ثُػُلَث الكتابومن ىذ ،األوؿ

 ا١تنتصف لرٔتا دل َيسمع هبا.

نعم فيها مشقة لكن  ،من أراد العلم ينبغي أف يصرب على ثٍت الركب ُب ٣تالس العلم :فأقوؿ
بو الذين قضوا ثقوا ثقًة تامًة أف من اعتاد ذلك فإنو ٬تد من اللذة ما ل ٬تده أَقػْرَانُُو وأصحا

جنَّة! روضة من رياض اٞتنة! وىذا الكالـ  ،أوقاهتم ُب النػَُّزِه وا١تػُتع وا١تالىي والذىاب ىنا وىناؾ
ين اٞتنة؟ ا يعطي من شاء ما أ تتحدث عن ماذا؟ ، يقوؿ:من دل ٬ُتَرِّبُُو ودل يَعرفو يستغرب

!  ،شاء  وارـو ٤ترـو
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 ،عشرين سنة متوالية -رضي ا تعاذل عنو-َجاَلَس أبا ىريرة  -رٛتو ا-فهذا نُػَعِيم ا١تػُْجِمر 
واليـو طالب العلم  ،ٜتًسا وثالثُت سنة -رٛتو ا-وىذا عبد ا بن نافع جالس اإلماـ مالك 

 وقاؿ شيخنا وقاؿ شيخنا! ،٭تُضر درًسا أو درسُت أو ثالثة أو صيفية عند عادل

ا أسئلة و٣َتالس فيها أسئلة ،وأحيانًا دل ٭تضر لو درًسا واحًدا  وقاؿ شيخنا وقاؿ شيخنا! ،إ٪تَّ

 وماذا حضر؟! ىذا ٜتس وثالثُت سنة! ،ٯتأل اجملالس هبذه العبارات

 ،ويكتفي ْتضور بعض الدروس القليلة ،فينبغي على اإلنساف أف ل تَػتَػَقاَصَر ٫ِتَّتو ُب ىذا الباب
فإذا درس دراسًة أوَّليَّة َيُظنُّ أف ىذه  ،وكثَت من الناس ل يعرؼ العلم ،ٍب بعد ذلك ينقطع

 .وأفَّ ىذا يُعاُد عليو ثانيةً  ،أَّنا ىي األبواب اليت درسها -اليت يسمع هبا بعد ذلك-األبواب 
و٢تذا ٕتد بعض من ل يعرؼ العلم حينما يأٌب و٭تضر درًسا ُب كتاب أو  ،العلم على مراحل

 !بتدائيةقوؿ: درسناه ُب ال، يويسمع كتاب الطهارة أو ٨تو ذلك ،٨تو ىذا
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 ُثالثًا:ُماُىيُالطريقةُالصحيحةُفيُالتَّعلُِّمُوالتعليم؟

ُب ُمقدمتو يَعيب على أولئك الذين ل  -رٛتو ا-وكاف ابن َخْلُدْوَف  ،وىذا أمٌر ُب غاية األ٫تيَّة
َقةأ، فيبد٭ُتسنوف التعليم ِقيػْ ويطرحوف عليو من غايات  ،وف مع ا١تتعلم با١تسائل الصعبة أو الدَّ

 فيستصعب ذلك ويظن أفَّ العلم بعيد ا١تناؿ. ،الفنوف ما دل يتهيأ لفهمو

: أف السبب ُب بقاء الكثَتين السنوات الطويلة [ا١تدخل]ُب كتاب  -رٛتو ا-ذكر ابن َبدراف 
 أو لسوء التعليم. ،من غَت ٖتصيل يرجع إما ِلَضعف قدراهتم وإمكاناهتم

بدأ: كتاب اآلف ُب مصطلح اٟتديث أو ُب النحو أو ُب الفقو بدأ الكتاب سوء التعليم ي
بدأ ا١تؤلف بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز و١تا روي عن النيب صلى ا  ؛البسملة" :بالبسملة

م على اٟتديث ىل ىو صحيح ويبدأ يتكلَّ  ،(.."..اؿَُلُيُبدأُفيويُبَُذُُِكلُأمرٍُ) :عليو وسلم
 ؟!أو غَت صحيح

وا١تػَُقدَُّر ىل  ،بسم ا ،ة: الباء ىذه ىل ىي لالستعانة؟ أبدأ مستعيًنا بالميبدأ يشرح البس ٍب
ىو اسم أو فعل؟ بسم ا أبدأ أو بسم ا ابتدائي؟ وأيهما أبلغ؟ تقدير السم أو الفعل؟ وىل 

ـ بتدائي؟ حىت ل يتقدَّ ا١تقدَّر مقّدـ أو مؤّخر؟ أبدأ بسم ا أو ابتدائي بسم ا أو بسم ا ا
ر ىنا، خاص أو عاـ؟ بسم ا آكل، بسم ا أقرأ، أو بسم وىل ا١تقدَّ  ؟شيء على اسم ا

 .ا أبدأ مطلًقا ليصلح لكل شيء

سم وىل ىو ُمْشَتقُّ من الُسُموِّ أو من السَِّمة يعٍت ، وما جئنا لال!اآلف الكالـ كّلو ُب الباء
ذفت األلف ُب البسملة ُب ، ١تاذا حُ (بسم ا)ٍب بعد ذلك  .لعربيةوشواىد ذلك من ا ،العالمة
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من أين ماّدة  الفظ اٞتاللة ىذا ىل ىو ُمْشَتقُّ أو جامد؟ وإف كاف مشتقً  (ا)و ؟الكتابة
 الشتقاؽ؟

اٟتمد  "وكالـ طويل إذل اآلف ُب شرح البسملة، ما جئنا بعد لكالـ ا١تؤلف ُب ا١تقدمة: 
اإلشارة ىنا إذل موجود  (ىذا) "؛و ُب الفقوضعتوالسالـ على رسوؿ ا فهذا ٥تتصر و والصالة 

أو مقدَّر ُب الّذىن؟ ألنّو إذا كتب ا١تقدمة ُب البداية فكيف يشَت هبذا وىو غَت موجود إذل 
٭تتمل أف يكوف كتب ا١تقدمة بعد أف كتب الكتاب فتكوف اإلشارة  :اآلف ا١تختصر؟ فيقوؿ لك

ر ُب الذىن وأّف ىذا صحيح كقولو تعاذل: و٭تتمل أف يكوف اإلشارة إذل مقدَّ  ،إذل موجود
 .[1]البقرة:ُ ﴾َذِلَكُاْلِكَتاُبََُلُرَْيَبُِفيِوُُىًدىُلِْلُمتَِّقينَُ﴿

وأصل ىذه ا١تادَّة ترجع إذل الَضمِّ  ،َوْزِف ِفَعاؿ وىو من الَكْتبِ  ىوالكتاب عل (:كتابٌ )فهذا 
 ف ُب ا١تقدمة!، إذل اآلويأٌب بكالـ طويل ...واٞتمع

 ،ُب ُمقدمة ا١تؤلف ، إذل اآلففلما يسمع طالب العلم ىذا الكالـ يقوؿ: ىذا العلم صعب
! ىذا بعيد ا١تناؿ ل يصل إليو إلَّ الواحد بعد ؟فمىت نصل إذل األبواب األخَتة ُب الكتاب

َقِطع ويًتؾ العلم بسبب سوء الطَّريقة ،الواحد  ُب التعليم. فَػيَػنػْ

 ،١تاذا نشرح الَبْسَمَلِة؟ بدرس التفسَت نشرح البسملة ؟الفقو ١تاذا نشرح ا١تقدمة ىاجتمعنا عل
٨تن ُب الدورات ا١تنهجية نذكر ١تن  ،ولألسف اعتدنا طريقًة معينًة أحيانًا َيْصُعُب علينا ُمفارقتها

 ،ابدأ با١تقصود مباشرةً  ،ل تشرح اٟتمدلة ،ل تشرح البسملة ،نقوؿ: ل تشرح ا١تقدمة ،يأٌب
بسم ا "ٍب إذا َجَلَس:  ،ويقوؿ: إف شاء ا ،وبعض ا١تشايخ أقوؿ لو ىذا الكالـ عند الباب
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بَة ؛ويبدأ يُعيد نفس الطريقة! ،.."الرٛتن الرحيم ابتدأ بالبسملة نساف إذا اعتاد ، اإلالعادة َغالَّ
 ٍء َيْصُعُب عليو ُمفارقتو.يش ىعل

وكثرة  ،واختالؼ الصطالحات ُب التعليم ،َعدَّ َكثْػَرَة الَتآلِيفِ  -رٛتو ا-بل إف ابن خلدوف 
 أف ذلك من ُٚتلة السباب ا١تػَُعوَِّقِة عن العلم. ،وا١تػُطولت ،وا١تػُختصرات ،اٟتواشي

أو مصطلح  ،أصوؿ الفقو ؛لو أراد النساف أف يقضي العمر ُب َفٍن واحد ،ىذا صحيح
كم يوجد عندىم من ا١تختصرات والكتب ا١تتوسطة واٟتواشي   ،أو ٨تو ىذا ،أو النحو ،اٟتديث

 ؟!لتوا١تطوَّ 

ثنا عن ٖتدَّ  ،مع واقعنا وحالنا ةحبة أف ٧ُتري مقارنيها األأرل ا أقوؿ: اٝتحو  ،إذا عرفت ىذا
لميذ عند الشيخ ألوؿ َوْىَلٍة ذا جاء التإ، فكر ا٠تالؼطويل وذِ العلم أنو هبذه الطريقة من التَّ 

 ،لت٭ُتَضُِّر ُب الفقو مثاًل من شروح اٟتديث ومن كتب الفقو ا١تطوَّ  ،أعطاه كل ما يستطيع!
 ..ومن غَتىا

فَػُيْحَشُد  ،ضع للمبتدئُتىذا وُ  ،[عمدة الفقو]أو شرح  ،مثاًل  [منهج السالكُت]شرح كتاب 
 للتلميذ كل شيء من األقواؿ، وا٠ِتالؼ واألدلة والًتجيح.

! ولو قيل ٢تذا ؟من البداية [ا١تػُغٍت]أو  [اجملموع]فلماذا ل يُبدأ بكتاب  ،إذا كاف األمر كذلك
بل يُبدأ بكتاب  ،ل يُبدأ هبذا ،ىذا للمتقدمُت ،ل" :قاؿ [،ا١تغٍت]نبدأ بكتاب  :الشيخ نظريًا

 !فإذا شرحو َحوََّلُو إذل موسوعة ،"لى قوٍؿ واحدٍ ٥ُتتصر ع
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بعضهم يقوؿ أنو  ،٥ُتتصر! وىو سنة، ٕٓو٢تذا صرنا نسمع أف ا١تختصر الفالين ُيشرح ُب 
 ،أو ٚتلة ،اوُب الدرس َيشرح حديثً  ،على درس يوـٍ ُب األسبوع ،سنوات ٖحديثًا ُب  ٜٓشرح 

 !عَتةعرة والشفيها الشَّ  شقُّ تُ  ،من الفقو اأو سطرً 

 .ُب العلم ٭تتاج إذل ُٚتٍَل من العلم ٥تتصرة، ل ٭تتاج إذل ىذا التطويل والتفصيل ئىذا ا١تبتد

أصبح  ،لو بأشياء يسمعها ألوؿ مرة ، صار ىؤلء التالميذ إذا دل يُؤتَ ا ىذا أَثػََّر آثارًا سيئةطبعً 
 الدرس ما فيو شيء!

بدأ الطلب ُب بياف ُٚتٍَل من العلم ١ت أوَّؿ أمرىملو اكتفى الشيخ هبؤلء الذين يطلبوف العلم ُب 
 ىذا الدرس ل شيء فيو.: ، لقالوا٥تتصرة

 ؛حسبوا معي طيب ؟أليس كذلك ،أسبوًعا ٓ٘ة ما يقارب عدد األسابيع ُب العاـ أيها األحب
أسبوًعا، اطرح  ٘ٔأسابيع وىذه اإلجازة  ٗأسابيع، فإذا نَػقَّْصَنا  ٗالختبارات بالفصلُت: 

ف باإلجازة أليس كذلك، وأياـ الختبارات، وإذا حذفت أيًضا جازة حيُث أف الدروس تتوقَّ اإل
ٍب احذؼ إجازة نصف  ،أقل شيء اٍب احذؼ إجازة العيد أسبوعً  ،أسابيع ٗشهر رمضاف 

واحذؼ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاين  ،العاـ بُت الفصلُت مع اٟتج وىي أسبوعاف
 ا فقط!أسبوعً  ٖٕلدينا ، يبقى اواحدً  اأسبوعً 

فيو الشعرة  شقُّ شرح فيو حديث تُ وكاف الدرس الواحد يُ  ،ُب األسبوع افإذا كاف الدرس يومً 
ىذه ىي  ،احديثً  ٖٕكم حديث ُشرِح؟!   ،فكم يصَت عندنا ُب السنة ُب الواقع ،والشعَتة

 النتيجة وىذا ىو الواقع!
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ونظن  ،س دوف أف ٨تسب ىذه اٟتساباتندرُ والذي لرٔتا ٨تن ندخل ُب الدرس و٨تن نَُدرِّس أو 
نساف السنة والسنتُت والثالث ، ٍب بعد ذلك يبقى ىذا اإلوَسُنَحصُِّل علًما ،أننا سنقطع َشوطًا

ىذا كتاب واحد ٥ُتتصر ُب ا١تستوى األوؿ ُب ىذا الَفن،  ،!ًئاواألربع و٬تد نفسو ما عمل شي
ٍب بعد ذلك  ،لـو األخرى؟ العمر ٯَتضيستويات األخرى؟ ومىت سيدرس العنهي ا١تفمىت سيُ 

و٦تن ٭تضروف ُب  ،يتالشى، فيتالشى اآللؼ من طلبة العلم الشرعي ُب اٞتامعات الشرعية
 وُب ٣تالس العلم. ،الدورات العلمية

ُب األسبوع الثاين = ٔتجموع  وستة أياـ ،ستة أياـ ُب األسبوع األوؿ ،ىذه الدورة اليت عندنا
ٔتعدؿ ثالثة  ،اثٍت عشر أسبوًعا تصل إذلىذه ا١تدة ا١تذكورة تقريًبا  ا، نصفعشر يومً  اثٍت

، الواقع أنو يكوف لديك  ٘ضرب ٕٔفإذا حسبت  ،أشهر حيث أف ىناؾ ٜتسة دروس باليـو
 وىذا أكثر من درس باألسبوع بكثَت.  ،أي ما يعادؿ ستُت أسبوًعا ،ُب األسبوعُت ستوف درًسا

كنت قمت بعملية حسابية لدراسة الكتب بشق   ،طريقة ىذهاآلف إذا أردنا أف ندرس بنفس ال
َوُيْشرَُح حديٌث واحٌد ُب  ،يـو باألسبوع مع التوقف ُب اإلجازات والختبارات ،الشعرة والشعَتة

 ،حديث (ٕٓٓٙ)رات تصل أحاديثو إذل ما يقرب من غَت ا١تكرَّ  [البخاري]الدرس، 
حديثًا  ناشرحلو ىل تعلموف كم ٭تتاج  ،(ٕ٘ٚٚ)وا١تكررات إذل  (،ٕٔٙٚ)وبا١تعلقات إذل 

؟ ٨تتاج إذل أكثر احديثً  ُٖٕب السنة أي  اأسبوعً  ٖٕأسبوع بنفس الطريقة؟  ُب واحًدا ُب يـو
 ،سنة ٨ٖ٘تتاج إذل ذا شرحنا حديثُت إ، و [!صحيح البخاري]سنوات حىت نشرح  ٙٓٔمن 

 سنوات.  ٚإذل  وُب كل يـو نشرح حديثًا واحًدا فنحتاج ،ولو كاف الدرس كل يـو
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 أربعة آلؼ من غَت ا١تػُكرر، وبالتكرار أوصلو بعضهم إذل تصل أحاديثو إذل [مسلم]صحيح 
 سنة. ٖ٘ٔوىذا ٭تتاج إذل  ،عشر ألًفا ثٍتا

طريقة ئيت سنة بنفس الاوىذا ٭تتاج إذل ما يقرب من م (ٕٕ٘٘)تصل أحاديثو إذل  [أبو داود]
 الشعَتة. فيو الشعرة و  شقّ حديث واحد تُ و  السابقة؛ يـو ُب األسبوع

 سنة.  ٕ٘ٔ٭تتاج إذل  (ٓٓٓٗ) منتقرب أحاديثو  [الًتمذي]

 سنة. ٕٕٔحديثًا ٭تتاج إذل  (ٔٙٚ٘)تصل أحاديثو إذل  [النسائي]

 سنة. ٕٙٔا ٖتتاج إذل حديثً  (ٖٔٗٗ)تصل أحاديثو إذل  [ابن ماجو]

 سنة. ٖٜٔحديث ٭تتاج إذل  (ٓٓٓ٘)فيو أكثر من  [منتقى األخبار]

سنة على نفس الطريقة  ٚ٘٭تتاج إذل  ،حديث ُب بعض التعداد (ٕٛٗٔ)فيو  [بلوغ ا١تراـ]
 السابقة. 

ق قسمو إذل فقرات ُب بعض طبعاتو اقّ  ،ىذا الكتاب الصغَت ُب الفقو [منهج السالكُت]
الـ الذي ُب ا١تطولت يأٌب بالكقها و فقرة، بعض الناس يدرس فقرة واحدة يشقّ  (ٜٚٙ)بلغت 

األدلة وا٠تالؼ والردود وا١تناقشات، فهل تعلموف كم ٭تتاج من الوقت على ىذه الطريقة؟ و 
 سنة. ٕٙ٭تتاج إذل 

َثٍِت بعُض اإلخواف أَّنم بدأوا يقرأوف ُب  ُب بعض الدروس من سنة  [تفسَت ابن كثَت]َحدَّ
 من الفاٖتة! تقريًبا، وصلوا إذل ُمنتصف سورة النساء ٕٚٗٔإذل  ٘ٓٗٔ
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 ؟ ومىت تُنهى الكتب ا١تطولت؟اإذً  [ابن َجرِير]ومىت ينهى  [ابن كثَت]فمىت يُنهى 

نهي ا١تختصرات فضاًل عن ٭تتاج إذل قروف، ٭تتاج اإلنساف عمر نوح حىت يُ  ،ا أعلم
 !ا١تطولت

 إل ىذا. معهُ طَ الناس عن العلم وما قَ  دَ عَ قػْ وما أَ  ،معلُّ للتَّ  ىذه ليست الطريقة الصحيحة

 

 قراءةُالضبطُعندُالعلماء 
 :قراءةُالضبطُمثاًلُ ؛هتماءاوانظروا إذل طريقة العلماء ُب قر 

ْيِن الَقاِٝتِيُّ ُب  [صحيح مسلم] اج ُب جامع قُػْرطَُبة على ابن لُبَّ  ئ، َوقُرِ يوًما ٓٗقرأه َٚتَاُؿ الدِّ
،ُتُب أسبوع يقرأه مرت وقرأه الَفَتُوَزباِدي  ،َوقَػرَأَُه طَْلَحة الَعْلِفي اٟتَْنَبِليُّ ُب ثالثة ٣تالس  ُب اليـو

على ناصر الدين ٤تمد بن َجْهَبْل كذلك، وقرأه اٟتافظ ابن األَبَّار على عبد ا اَٟتْجرِي ُب 
وقرأه  ،قَ ٝتاعيل ا٠تَبَّاز ُب ِدَمشْ إوُب ىذه ا١تدة أيًضا قرأه الِعراقي على ٤تمد بن  ،ستة أياـ

وقرأه اٟتافظ ابن حجر على  ،٣تلًسا ُب أربعة عشرالفَتوزبادي على البَػَياين ُب ا١تسجد األقصى 
 ٤تمد بن ٤تمد بن عبد اللطيف ُب ٜتسة ٣تالس، وكذا قرأه الِبَقاِعي على الَبْدِر الَغزِّي. 

 وقرأه اٟتافظ ُب أربعة ٣تالس. ،يوًما ُٕٔب  يقرأه القاٝت [سنن ابن ماجو]

 يوًما. ٜٔقرأه القاٝتي ُب  [ا١تػَُوطَّأ]

 .قرأه القاٝتي مع تصحيح السهو وَٖتِْشَيِتِو ُب عشرة أياـ [هتذيب التهذيب]
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قرأه ، و -طويلة طبًعا-عيل الضَّرِيِر ُب ثالثة ٣تالس ٝتاإقرأه ا٠تطيب البغدادي على  [البخاري]
ين على النََّشاِويو  ،أيضا على َكرٯتَة ا١تػَْرَوزِيَّة ُب ٜتسة أياـ ٔتكة وقرأه اٟتافظ  ،كذا قرأه الَقْسَطالَّ

وقرأه عثماف الدِّٯتَِي ُب أربعة أياـ ُب الروضة الشريفة،  ،ُب عشرة ٣تالس كل ٣تلس أربع ساعات
قيق وقرأه ٤تمد عبد اٟتي الكتاين تدريًسا وقراءة ٖت ،وقرأه الِبقاعي على الَبدر الَغزِّي ُب ستة أياـ

ة تتعلق بأبوابو و٤تل الشاىد منها إل أتى ذَّ ة ول فاذَّ ع شادَ دل يَ  ،ٜتسُت ٣تلًساوتدقيق ُب ٨تو 
  غَت ذلك من اللطائف ا١تػُستجادة.عليها مع 

 .على ابن الطُُّيورِي ُب ٣تلس ئللَراَمُهْرُمزِي قُرِ  [ث الفاصلادِّ ]

 .قرأىا الذَّىيب على أيب ا١تػَعارل ُب ستة أياـ [السَتة لبن ىشاـ]

وقرأه اٟتافظ على شيخو عبد ا بن  ،قرأه الِعراقي على ابن ا٠تَبَّاِز ُب ثالثُت ٣تلًسا [ا١تػُسند]
 .عمر ا٢تِندي ُب ثالثة وٜتسُت ٣تلًسا ُب زياداتو

 .ُب عشرة ٣تالس كاٟتافظ على الشََّرِؼ ابن الكوي قرأه [سائيالسَُّنُن الُكربى للنَّ ]

والكتاب يشتمل  ،ه اٟتافظ على عمر بن ٤تمد الَباِلِسي ُب ٣تلسرباين قرأللطَّ  [ا١تعجم الصغَت]
 على ٨تو ألٍف وٜتسمائة حديث.

فسمع فيها  ،ئة يـوا، أقاـ اٟتافظ ابن حجر ُب دمشق م!إ٧تازاهتم ُب ا١تدة اليسَتة ماذا ينجزوف
وكتب  ،ئة ٣تلدالو ُجلَِّدت لكانت تُقارب م ،اٞتزء يعادؿ عشرين ورقة ،٨تو ألف ُجُزء حديثيّ 

ذا جاء يكتب رسالة جامعية ماجستَت ٭تتاج إذل أربع إاإلنساف  .ُب ىذه ا١تدة عشرة ٣تلدات
ورٔتا ل يستطيع أف يلقي كلمة ُب  اٍب ل يكلم أحدً  ا!،ٍب يطلب سنة خامسة ٘تديدً  ،سنوات
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ول يستطيع أف يفعل شيًئا ألف ىذه الرسالة قد سيطرت على قلبو وٝتعو وبصره  ،ا١تسجد
 ئة صفحة أخذت منو ىذه السنوات الطواؿ.اارحو، رسالة ماجستَت تتكوف من ثالٙتوجو 

ُ

 ُتكرارُقراءةُالكتابُودراستو
، "كتب ُب ا١توضوع نفسو  ةقراءة كتاب واحد ثالث مرات أنفع من قراءة ثالث" :يقوؿ بعضهم

 .درس عباس بن الوليد الفارسي كتابًا ألف مرة

 .-رٛتو ا-لإلماـ مالك  [نةا١تدوَّ ]ابن التََّباف درس كتابًا ألف مرة وىو 

ما  ،منذ ٜتسُت سنة [الرسالة]أنا أنظر ُب كتاب "الرَّبيع بن ُسليماف صاحب الشافعي يقوؿ: 
 ".أعلم أين نظرت فيو مرَّة إل وأنا استفيد شيًئا دل أكن عرفتو

وسليماف بن ابراىيم الَعَلِوي الَيمٍت قرأ  ،سبعمئة مرة [البخاري]ابن عطية ا١تػَُحاِريب قرأ 
وقرأه أٛتد بن عثماف الُكلَُتاين  ،ئتاف وٙتانوف مرةاوقرأه الشَّْرِجي م ،ئة وٜتسُت مرةام [البخاري]

وقرأه عثماف بن ٤تمد  ،ئة مرةاوقرأه أبو بكر القاىري اٟتَنفي أكثر من م ،أكثر من أربعُت مرة
وقرأه أسعد بن ٤تمد بن ٤تمود الِشَتازي على مشس الدين  ،كثر من ثالثُت رجاًل التَػْوَزرِي على أ

تو لو ُب أياـ ءمرة سوى قراوقرأه الرُبىاف اٟتَليب أكثر من ستُت  ،الَكرماين أكثر من عشرين مرة
 .وقرأه الفَتوزبادي أكثر من ٜتسُت مرة، الطلب أو قراءة غَته عليو

تو لو ُب أياـ الطلب أو ءأكثر من عشرين مرة سوى قرا [ممسل صحيح]وقرأ الربىاف اٟتليب 
 قراءة غَته عليو. 
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  !مرة واحدة تكفي ،قرأناه قبل عشر سنوات ىذا :ونقوؿ ،٨تن نقرأ الكتاب مرة وحدة

ٍب طالعو  ،إل بعد أف حفظو غيًبا [الزوائد على ا١تػَُهذَّب]نو دل يُػَعلِّق أيقوؿ الفقيو ٭تِت الِعْمَراين 
أه إذل واحد وكاف يطالع اٞتزء من ا١تهذب وقد جزَّ  ،بعد ذلك قبل التَّصنيف أربعُت مرة أو أكثر

 .نظر ُب اٞتزء الواحد أربعة عشرة مرةي اليـو والليلة أربع عشرة مرة، ُب اوأربعُت جزءً 

 .مراتسبع أو ٙتاف  [معجم األُدباء] -وىو معاصر-العزيز ا١تػَْيَمٍِت قرأ الشيخ عبدو 

 .لبن ىشاـ أكثر من سبعُت مرة [أوضح ا١تسالك]وقرأ إبراىيم األنباسي 

 [، مرةُتٜتسة وسبع]واأَلَسِديَّة  ،ئة مرةاٜتسم [٥تتصر ابن عبد اٟتكم]وقرأ أبو بكر األَبْػَهرِي 
 .ثالثُت مرة [ا١تبسوط]و ،سبعُت مرة [٥تتصر الربقي]و ،ٜتسا وأربعُت مرة [ا١توطأ]و

سبعة عشرة  [البخاري]قرأ  ،عبد الواحد اٞتزائري الكتب الستة على مشاٮتو ِدرَايَةً وقرأ علي بن 
 .للَز٥َتَْشرِي ثالثُت مرة [الكشاؼ]َوَمرَّ على  ،قراءة ْتث وٖتقيق وتدقيق مرة بالدرس

مرات كثَتة جًدا حىت قاؿ كدت أف  [تفسَت ابن عطية]وقرأ عبدا بن ٤تمد بن فَػْرُحوَف 
 .أحفظو

ن َكثرة التكرار لو ُب كل م [صحيح البخاري]أبو القاسم الشاطيب كاد أف ٭تفظ وىكذا 
 رمضاف.
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 ُكثرةَُتدريسُالكتاب
 والعمر ل يفي أيًضا بالفراغ منو! ،٨تن نَُدرُِّس الكتاب مرَّة واحدة

 .لبن َحاِجِب بالنحو [الَكاِفَيةػ]عادل يلقب هبذا لكثرة اشتغالو ب (الَكاِفَيِجي)

 [.الَوجيز للغزارلػ]وىو ٚتاؿ الدين اأُلمشوين لقب بذلك لكثرة عنايتو ب (الَوجيزي)

فكانوا يَُدرُِّسوَف  ،للنووي لكثرة َتْدرِيِسِو لو [منهاج الطالبُت]وىو الزركشي ُنِسَب إذل  (ا١تنهاجي)
 .الكتاب مرات كثَتة جًدا

 .ًسا وعشرين مرةللِشَتازي ٜت [ا١تػَُهذَّبْ ]ىذا ابن الَعَجِمي الشَّاِفِعي َشرََح 

 .كثر من ستُت مرةأ [صحيح مسلم]وىذا عبد الغافر الفارسي أقرأ 

 .ئة مرةام [ا١تػُْقِنع]وىذا إٝتاعيل ابن الَفرَّاء اَٟترَّاين اٟتنبلي شرح 

 .ثالثُت مرة [اٟتاوي]وىذا ٤تمد الِسْنَجارِي الشافعي أقرأ 

 .ائة مرةُب الفقو الشافعي ٙتا٪ت [الُعَباب]وىذا عبد القدمي النُػَزْيِلي َدرََّس 

 .ٙتاف مرات [الَكشَّاؼ]وىذا صاحل بن عبد ا الصََّباغ َدرََّس 

 .كثر من عشرين مرةأأربع مرات با١تدينة ؤتكة  [بخاريال]براىيم اَٟتريري أقرأ إوىذا 

 .كل شهرين مرة  [ا١تدونة] ئوىذا ٭تي بن ىالؿ الُقْرُطيب كاف يُػْقرِ 

 .ربعُت مرةأكثر من أ [التذكرة]س كتاب وىذا إدريس بن جابر العيزري درَّ 
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ُب النحو ثالثُت مرة  [لفيةاأل]س ودرَّ  ،ربعُت مرةأكثر من أ [البخاري]س و٤تمد التاودي درَّ 
سوف الكتب وىكذا كانوا يدرّ  ،ثالثُت مرة [٥تتصر خليل]س ودرَّ  ،ورٔتا ختمها ُب شهر

 .اجدً ا١تختصرة ُب مدة وجيزة 

لقي ندرس النهار ونُ  ،ُب شهر [نةا١تدوَّ ]لقينا أولقد  ،كنا ٧تتمع" :سحاؽ اٞتبنياين يقوؿإبو أ
 ".نا ٪تنا ذلك الشهرأالليل فما علمت 

ر ذلك تسع سو ُب شهر واحد كرَّ ودرَّ  ،للماوردي ُب نصف شهر [اٟتاوي]س وىذا التربيزي درَّ 
وؿ العاـ وينتهي منها أ [بن مالكالفية ]أيبدأ حد ا١تشايخ ا١تعاصرين كل سنة أويوجد  ،مرات

 !كل سنة  ،خر العاـآ

٥تتصر ]س درَّ  -وىو متأخر-ٛتد اٞتزائري أبن و٤تمد  ،ياـأُب ٙتانية  [اٟتاوي]س والبلقيٍت درَّ 
 .ياـأُب عشرة  [ا٠تالصة]و ،ربعُت يوماأُب  [خليل

٘تمنا أىي الكتب اليت  ما ؟٨تن ماذا درسنا مرة واحده فقط !،عرفتم ١تاذا صاروا علماء :قوؿأ
مع كثرة ا١تدارس  !؛القلم مع فشوّ  ،ولذلك نبقي هبذا ا١تستوي الضعيف الضحل ؟دراستها

فلما اشتغلوا  ،َّنمدَ يْ غوا للعلم فصار العلم ىو دَ لكن ىؤلء قد تفرَّ  ،وانتشار التعليم واٞتامعات
 .زوا وصاروا علماء٘تيّ روا بو و بو ىذا الشتغاؿ ٘تهَّ 

و أو ُب الفقو أ ا ُب التوحيد مثاًل ا واحدً س مقررً حينما تدرّ  :سوفخواف الذين يدرّ قوؿ لإلأو٢تذا 
ر عشر و ىذا ا١تقرّ أس ىذا الكتاب تدرّ  ،و غَت ذلكأو ا١تتوسطة أ٨تو ذلك ُب ا١ترحلة الثانوية 

 ؟ليس كذلكأ ،تكوف قد حفظتو ورسخ ؟ٖتضَته بعد ذلك إذلىل ٖتتاج  ،مرات
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ر ننا ٨تضألكن الواقع  .اتستو ىذه ا١ترَّ ر الذي درَّ ت كثبوت ذلك ا١تقرَّ كرار يثبُ فالعلم مع التَّ 
هبذا  ،ف ٨تفظ هبذه الطريقةأف نضبط و أونريد ، خر العهدآٍب يكوف  -!ف حضرناإ-الدرس 
 !فقط ٣تلس السماع ،اٟتضور

ز بالعلم لكن ىذا ُب التميُّ  ،بذؿ اٞتهد ومواصلة الليل مع النهار إذلالعلم ٭تتاج  ؛فهذا ل ٯتكن
ن الناس مِ  .شياءأل هذا ٭تصّ ف من العلم اًل درؾ ٚتُ ن ٭تضر ليُ ن الناس مَ مِ  ،حدأليس ىذا لكل 

لكن ٨تن  .ُب عبادة ،خَت عظيم ىفهذا عل ،ا١تالئكة وٖتفُّ  ،ؤجر ُب رياض اٞتنةن ٭تضر ليُ مَ 
ساؿ ا عز وجل أو  ،ٖتدث عنوأفهذا الذي  ،رُفيومهُُّالعلمُوالتَّالرسوخُوضبطُنتكلم عن 

 ..ياكم ىداة مهتدينإف ٬تعلنا و أو  ،ياكم ٔتا ٝتعناإف ينفعٍت و أ

 

 ُالتَّدرُّج
ما  إذلضافة باإل ،ىذا اٞتانب وىو ٔتا يتصل بالطريقة الصحيحة ُب التعلم والتعليم إذلضيف أ

بع  صحيح ومنهج متَّ َْت فال بد من سَ  ،فالعلم درجات ؛جدرَُّلُبدُمنُالتَّ :قوؿأ ،ذكرتو ىناؾ
يوصي يونس  -رٛتو ا-يقوؿ ابن شهاب  ،هربِ قو وخَ ذَ ليو من عرؼ العلم وحصلو وحَ إرشد يُ 

 ،ف تبلغوأخدت فيو قطع بك قبل أيها أف ؛ديةوْ أَ ف العلم إف ؛كابر العلميا يونس ل تُ " :ابن يزيد
 ،لةٚتب عنو ىَ ذَ  لةً ه ٚتُ ذَ خْ أَ  اـَ ف من رَ إخذ العلم ٚتلة فأول ت ،ياـ والليارلولكن خذه مع األ

 ".ياـ والليارلمع األ يءبعد الش يءالش ولكنَّ 
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 ماـ ابن عبد الرب كقوؿ حافظ ا١تغرب اإل  ،وعباراهتم ُب ذلك كثَتة ،ىل العلمأره قرَّ  وىذا معٌت
لة فقد اىا ٚتُ ومن تعدَّ  ،يهاتب ل ينبغي تعدّ طلب العلم درجات ومناقل ورُ : "-رٛتو ا-

 ".ؿّ ز ا تهدً اه ٣تُ ومن تعدَّ  ،ا ضلّ سبيلهم عامدً  ىومن تعدَّ  ،-رٛتهم ا-لف سبيل السَّ  ىتعدَّ 

 ذلإفضي ومداخل تُ  ،خرىاإذل آوائل تؤدي أف للعلم "بأ :يقوؿ -رٛتو ا-وىكذا ا١تاوردي 
، إذل حقائقهالُيفضي ؤتداخلها  ،اواخرىإذل أطالب العلم بأوائلها لينتهي  فليبتدئ ،حقائقها

ألف ؛ درؾ اآلخر ول يعرؼ اٟتقيقة، فال يُ ول اٟتقيقة قبل ا١تدخل ،ول يطلب اآلخر قبل األوؿ
 ".س ل ٬ُتٌترْ والثمر من غَت غَ  ،ل يُبٌت سّ البناء على غَت أُ 

وُخالصة ما ، ُب ىذه القضية اًل مفصَّ  طوياًل  اكالمً   -رٛتو ا-بن خلدوف ا ٕتد لوىكذا أيضً 
 :أف ٬تري وأف يسَت ُب ثالث مراحل : أنو يرى أف العلم ل بدّ ذكر

وُتشرحُعلىُسبيلُاإلجماؿ،ُمعُمراعاةُُ،األولى:ُدراسةُالمسائلُاألساسيةُمنُكلُباب
ُاستعدادُالمتعلم.

  -رٛتهم ا- ٢تذا ٕتد العلماء ؛و لفهم وٖتصيل مسائل الفنئيّ ىنا ٖتصل َمَلكة جزئية هتُ  :يقوؿ
وسع وىي ا١تسائل األساسية دوف التَّ  ،فيها ُٚتٌل من مسائل األبواب اكتبوا للمبتدئُت كتبً 

ع ُب ىذه و٢تذا فإف من اٞتناية على الطالب وعلى العلم أف يُػَتوسَّ  ،والدخوؿ ُب التفصيالت
 .فهذا خطأ .اُٞتَمل حىت يتحوؿ ذلك إذل شيء من ا١تطولت
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وُب أو ما ُب للطُّ  [٥تتصر الروضة]من ا٠تطأ أف نأٌب بشرح  ؛مثاًل  [الورقات]ظر إذل كتاب ان
هذه الكتب الثالثة من أوسع ف، للزركشي [البحر ايط]أو ما ُب كتاب  [٥تتصر التحرير]شرح 

 [!شرح الورقات]ٍب يؤتى بو ُب  ،الكتب ا١تصنفة ُب أصوؿ الفقو

 

ُ:-رحموُاهلل-يقترحهاُابنُخلدوفُالتيُ والمرحلةُالثانية

أفُيدرسُىذاُالعلمُمرةُثانيةُمعُالخروجُعنُاإلجماؿُفيُالشرحُإلىُشيءُمنُُيى
ُ.كتولَُودُمَُجُُكرُالخالؼُووجهوُفتَُستيفاء،ُمعُذُِاَل

إذا كاف  ،ُب ا١ترحلة األوذل يدرس العلم على قوؿ واحد :يقولوف -رٛتهم ا-يعٍت العلماء 
 ،ذ ا١تسألة مع الدليلخَ أْ اجح ومَ يُػبَػُتَّ لو فيو الرَّ  ،درس ذلك على قوؿ واحدي :يدرس الفقو مثاًل 

 .فقط ،بهم ويُرفُع عنو اإلشكاؿمُ ػتُػَفك لو العبارة ويُوضَّح لو ال

ُب   ىفهو يريد التوسع ألنو اعتاد عليو فيما ير  ،سُت لرٔتا ل يُعجبو ىذابعض الطلبة ا١تتحمّ  اطبعً 
أف تكوف الدروس  -أيها األحبة-ومن غَت الصواب  ،ومثل ىذا ل يوجد! ،كثَت من الدروس

يعرؼ  ؛بيبوإ٪تا ا١تعلم مثل الطَّ  ،عها وتفاصيلها وما يُذكر فيهاُب توسُّ  ؛ْتسب رغبة الطالبُت
  .ُب تعليمو اويكوف حكيمً  ،حاجتهم وما ينفعهم وما يصلح ألمثا٢تم

ُُكونُواُرَبَّ﴿: ا عّز وجل يقوؿ  :-رضي ا عنو-باين كما قاؿ ابن عباس والرَّ ﴾؛ انِيِّينََُوَلِكْن
 ."ىو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره"
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 ،عيُذكر لو فيها القوؿ اآلخر دوف توسُّ  ،شار فيها إذل ا٠تالؼ القويىي اليت يُ  :وا١ترحلة الثانية
  .وهبذا يكوف لو نوع ُدْربة وبداية ُب ا١تعرفة ُب ا٠تالؼ ، لو الراجحٍب يُبُتَّ 

 

ُكماُيقوؿُابنُخلدوفُ يًصاُوَلُوُِ:َُلُيترؾُعَُ-رحموُاهلل-ثمُبعدُذلكُفيُالمرحلةُالثالثة
ُكَُبهًماُوَلُمُُمُُ ُ.فوشَُنغلًقاُإَل

يكوف ىؤلء الطالب ُب  اأحيانً ؛ وىذا أيًضا ليس على إطالقو: ىو ْتسب حاؿ الطالب
أو الوقوؼ  ،ول ٭تتاجوف إل إذل مسائل وقضايا معينة ،من العلم اا١ترحلة الثالثة قد حّصلوا كثَتً 

وإل فالباقي ىو بالنسبة إليهم يُعدُّ من  ،عند بعض القضايا اليت ٖتتاج إذل شيٍء من ا١تناقشة
 ؟!فلماذا يعاد ٢تم الشرح من جديد ،ٖتصيل اٟتاصل

 وىذه العجلة ُتسبب لصاحبها ؛ج آفتو الَعَجلةدرُّ وىذا التَّ  ،لطريقة ينبغي أف تُراعىهذه اف
ولكن  ،ل ينتفع ول يكوف لو براعة فيو ،ُب العلمطائل  س، فال يرجع بكبَتخْ ا٠تسارة والبَ 

هبا لسبب أو  اـ على ا١ترحلة اليت ٬تب أف يكوف مبتدئً فيتقدَّ  ،الناس قد يقعوف ُب ىذه العجلة
 .خرآل

 ،فيستحي أف ٬تلس مع من يدرسوف من الصغار من ا١تبتدئُت ؛العلم وىو كبَت ئمنهم من يبتد
ٍب بعد  ،دل يطلب العلم قطّ  او٢تذا ٕتد الرجل أحيانً  ،نظرائو ُب السّ فَتيد أف يلتحق بأقرانو ونُ 

 ،منو اإلفادةج من اٞتامعة وصار يُػَعلِّم وصار الناس ينتظروف ذلك توجد عنده الرغبة بعدما ٗترَّ 
 .ر ويأىب وٮتجل أف يدرس مع الصغارفيستنكِ  ،والواقع أنو ْتاجة إذل دراسة ورجوٍع إذل البداية
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 ،م أنو ل يريد أف ٬تلس مع تالمذتو ُب ٣تلس واحدمُت لرٔتا ٯتنعو من التعلُّ علّ و٢تذا ٕتد بعض ا١ت
ع تالمذتنا ُب ٣تلس خاصة حىت ل نستوي م ااجعلوا لنا دروسً  :يقوؿ ،ح هبذاوبعضهم يصرّ 

 .واحد

 ، والعلم ليس فيو ما ُيستحِتول ٬ُتاب إذل مثل ذلك ،وىذا ل شّك أنو نوع من ا٠تطأ والغرور
 ،واإلنساف إ٪تا يكوف مقداره ْتسب ما عنده من التحصيل ،وليس ىناؾ كبَت على العلم ،منو

 ."وجهو رؽَّ علمو من رؽَّ " :وقد قيل جل قد جعل الناس على رُتب ودرجات،وا عزَّ و 

فهذا  "؛رب ُب العلمع اٞتهل بُت اٟتياء والكِ تَ رْ يػَ " :يقوؿ -رٛتو ا-وا٠تليل بن أٛتد الفراىيدي 
س للطالب ينتقل اإلنساف ويقفز ألنو يُعجب بشيخ يُدرّ  اا لرٔتوأحيانً  ،قد ٚتع بُت ِكرٍب وحياء

ف أراد أف ةقد بلغوا تلك ا١ترتب رُفقاء. ولرٔتا فعل ذلك ألف لو مُت فَتيد أف يلتحق بوا١تتقدّ 
وٮتتصر  ،مراتب التعلم ودرجات التعليمصر ف ٮتتأنو يريد ورٔتا فعل ذلك أل .يرافقهم ُب العلم

 ة، ٍب ُبالثاني ةا١ترحلُب ٍب  وذلاأل ةدرس ُب ا١ترحلأ : بدًل أففيقوؿ ؛لم الذي يطوؿىذا السُّ 
مثل اإلنساف الذي دخل ُب ا١ترحلة فهذا  ة،مرة واحد ةالثالث ةبدا ُب ا١ترحلأف ة،الثالث ةا١ترحل

فل  ة،مرة واحد ةالثانوي إذلاذىبوا يب  ؟!وسط ٍب الثانويت١تاذا البتدائي ٍب ا١ت البتدائية فيقوؿ:
شبو أدب وما واأل ءودرس عندىم النحو والرياضيات والكيميا ةالثانوي إذل ىذا لو ذىبوا بو

 يًئا.ل ش٭تصّ  نل ىل يتعلم؟ ىل يفهم؟ ،ذلك

حيانا يكوف أفوس والنُّ  ومناقبها، ا حُت نتحدث عن مراتبها ودرجاهتايضً أىكذا  ةشرعيـو الفالعل
ىم حينما قرأ ُب حدأ ، وقد قاؿسأف يًت أنساف ورٔتا يريد اإلواأَلْدَواء، من العلل يء ها شفي

 اؿ: أنا مستعد أفبعض ترٚتة ألىل العلم: أنو جلس لإلفتاء حُت بلغ اٟتادية والعشرين، فق
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ابن  ةلفيأب أبدأو ة، عشر ساعٙتانية  أقر أساعات ُب النحو  ةربعأ أقر أف أمن  ضاعف اٞتهد بدًل أ
ربع سنوات أستطيع خالؿ دراسة ىذه العلـو ُب ٨تو أىل  يًئا.قبل ذلك ش أدل يقر ىو و  ،مالك

 .نساف لقصد فاسدا يستعجل اإلحيانً فأ ة،منذ البداي ةفهذه نية ٥تتلَّ ! فتاء؟جلس لإلأف أ

إذل يرجع  ل ةوقت فهو موظف ُب شرك ،ليس عندهو نو مشغوؿ ا قد يستعجل أليضً أوىكذا 
و ا٢تمـو ما أشغاؿ و األة أو التجار أف عنده من العياؿ و ألمثاًل، أ ل بعد غروب الشمسإبيتو 

 .ٍب بعد ذلك يكوف ما يكوف ة،النهائي ةنلتحق با١ترحل وؿ:قيف ة،معو ا١تد ئيستبط

 دُ يْ قػَ  ا٢تمُّ " :وقد قيل ،سافنعيقات اليت ٖتصل لإلمُ ػَّنا من الأشغاؿ وا٢تمـو ل شك وىذه األ
 فأوا قبل قَّهتف" ة:ومن اٟتكم"، هدَّ شُ أمن العيش  ىه لقدَّ شُ أمن بلغ " :وقالوا "،اٟتواس

 ."وَضنَّ ٔتا َمَنح ،َٝتَحورٔتا شحَّ الزماف ٔتا ، ةدَ سَ فْ الشغل ٣ْتَهَدة والفراغ مَ ُتسوَّدوا"، وقد قيل: "

ُم ُب الِصَغر  الَتعلُّ : "يقوؿ اٟتكمة ا١تعروفة وىي رجاًل  -رٛتو ا-وقد ٝتََِع األحنُف بن قيس 
وىذا صحيح ألف  ؛"اولكنو أْشَغُل قلبً  الكبَت أكثر عقاًل " :فقاؿ لو "،قش على اٟتجركالنَّ 

لكن ا٢تمـو واألشغاؿ وتَػَفرُّؽ القلب و  ،الكبَت لو من اإلدراؾ والفهم واِٟتذؽ ما ليس للصغَت
 و عن كثٍَت من العلم.وقُ عُ ىو الذي يػَ 

 

 ُبماذاُنبدأ؟
 ؟فبماذاُنبدأ ،رجبد من التدُّ  ر أنو لإذا تقرَّ  :بعد ذلك أقوؿ
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 ،موف عن زماَّنمفيما يُبدأ بو أَّنم يتكلَّ  -َرِٛتَُهم ا-ما ُيالحظ ىنا عندما نقرأ كالـ العلماء 
؛ كثَت من الناس ل يتعلموف ول يقرأوف وإ٪تا مباشرًة يذىبوف إذل اوُب زماَّنم كاف التعليم اختياريً 

 ىفالذين يذىبوف إذل التعليم الذي ٯتكن أف ُيسم .ُب بيتو االحٍة أو صناعٍة أو لرٔتا بقي حبيسً فِ 
وا١تدارس قليلة ولرٔتا ل  ،ئك الذين يذىبوف إذل الُكتَّاببتدائي ىم أولُب عصرنا ىذا بالتعليم ال

ُب البلد الواحد لرٔتا تُعد ثالث مدارس إذا كاف  ،و اجملتمع بأكملو إليهاسع للناس لو توجَّ تتَّ 
 .ذلك البلد من البالد اليت تزدىر بالعلم والعلماء

مع  ،و إليهاعند من يتوجَّ  م بعض اٟتاجات ُب وقتهفوجود الكتاتيب ُب ذلك الزماف كاف يُليّب 
 .هوف حىت إذل الكتاتيبمن الناس ل يتوجَّ  اأف كثَتً من ة ما ذكر مراعا

فإف  ،ولرٔتا تعلموا القراءة والكتابة ،ف بالدرجة األوذلآفالذين يذىبوف إذل الكتاتيب يتعلموف القر 
؛ بد من مراعاتو ىذا أمر ل ،ل يتعلموف ذلك اموا مبادئ اٟتساب وغالبً ارتقوا درجًة تعلَّ 

ناس جاءوا دل ثوف عن أُ فهم يتحدَّ  .."،أوؿ ما يُبدأ بو" :حينما يقولوف -ا رٛتهم-فالعلماء 
 .اموا شيئً يتعلَّ 

قبل بلوغو سن  ،؛ يدرس اإلنساف منذ نعومة أظفارهف فالتعليم عندنا تعليٌم إلزاميأما ٨تن اآل
يتعلم ست ٍب بعد ذلك  ،م فيها القراءة والكتابة وما إذل ذلكالسابعة لرٔتا درس سنتُت يتعلَّ 

و ُب العلـو أسواء كاف ذلك ُب القرآف أو ُب العربية  ،يتعلم فيها مبادئ ُب العلـو ؛سنُت
ا١ترحلة ا١تتوسطة وا١ترحلة  :ٌب مراحلأٍب ت .مو من وقت مبكركل ذلك يتعلَّ   ،الطبيعية والرياضية

عن مراحل ث ف ل تُلغى من حساباتنا حينما نتحدَّ أثنا عشرة سنة ينبغي افهذه  ،الثانوية
 .وأوؿ ما يُبدأ بو ،التعليم
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 ،أو ُب ما بعد ا١ترحلة الثانوية أو ٨تو ذلك ،ث عن شاب ُب ا١ترحلة الثانوية مثاًل فحينما نتحدَّ 
تعلم و  ، ىو درسجاء من الصحراء ا،ل ننظر إذل ىذا اإلنساف على أنو جاء ودل ٭ُتَصِّل شيئً 

 .ُب غَتىاأشياء ُب العقيدة و 

 اٍب ٭تفظ ُب كل فٍن ٥تتصرً  ،كما يقوؿ النووي  ،يبدأ بالقرآف :يقولوف -ارٛتهم -فالعلماء 
 .يبدأ بالقرآف ،ويبدا باألىم

 بالقرآف؟؟ أمن ىو الذي يبد :لكن

لكن إذا جاءؾ شخص  .لتحق َْتَلقةا، احفظ القرآف اآلف :نقوؿ لو ،نا شاب صغَتءإذا جا
تعلم الفقو والعقيدة و٨تو أف وأريد أف نا ما أ٘تمت حفظ القرآأ :وقاؿ ،ج من اٞتامعةمتخرّ 
 .طالبة الناس بو؟! ىذا يصعب مُ رجع احفظ القرآف أوًل انقوؿ لو  .ذلك

ىل ىذا اإلنساف  ،ت أحواؿ الناس عن السابقتغَتَّ  ؛ف نعرؼ أحواؿ ىؤلء الناسأ اوينبغي أيضً 
ماذا يريد من العلم الشرعي؟ ىل  ،ٍب ىذا اإلنساف ؟من برنا٣تو أف ٭تفظ القرآف كاماًل  صاًل أ

 إليو حاجتو؟ ص فيو؟ أو أنو يريد أف يتعلم ما ٘تسّ ف يتخصَّ أيريد 

حفظ القرآف  أف أفهل يلـز  ،وأصلي فيو ،انا أحفظ بعض األجزاء من القرآف :ىو يقوؿ لك
 ؟؟كاماًل 

وننصح الناس  ،بالقرآفبدأوا اللناس ُب العلم منذ الِصَغر نقوؿ ٢تم  ا٨تن إذا وضعنا برنا٣تً  :نقوؿ
 ل! :لب؟ اٞتوابلكن ىل ىذا من شرط الطَّ  .هبذا ونرشدىم إليو
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ة ُب طالب بو الصغَت ويطالب بو من كانت لو ٫تَّ طالب بو؟ يُ فالشاىد أف ىذا من الذي يُ 
قبل أف قبل أف تنشغل ْتفظ ا١تتوف أف  ،وذل واألحرى بكاأل :نقوؿ لو ،حفظ ا١تتوف العلمية

 .ا ُب كل علم ٍب بعد ذلك احفظ متنً احفظ القرآف أوًل  ،ٖتفظ القرآف

وىذا  ،د ا١تعادلر وبرنامج واضح ٤تدَّ ا تصوُّ وىذا ا١تنت الذي ٭تفظو ينبغي أف يكوف لإلنساف أيضً 
طة ومنها منها ا١تختصرة ومنها ا١تتوسِّ  ، ا١تتوف العلمية كثَتةمثاًل  ؛ومرشد وموجّ  ذل٭تتاج إ

و الطلبة فيحفظ أهد ىؤلء التالميذ ُب كثَت من األحياف ٧تُ  ،ثالثا١تراتب ال ىعل ،مةا١تتقدّ 
١تاذا ىذا  ،ا ُب ا١ترحلة الثالثةا ُب ا١ترحلة الثانية ومتنً ومتنً  وذلا ُب ا١ترحلة األد فيهم متنً حالوا
 ؟!جهاداإل

 فَّ أف تعرؼ أينبغي  ة؛ل ولكن ا١تراجعسهُ فاٟتفظ قد ي ،ف القضية ل تقف عند اٟتفظإٍب 
ل يقل عن  ما ف ذلك قد ٭تتاج إذلإعة ا١تتوف افوظة إذا تكاثرت فمراجعة القرآف مع مراج
ة اءتقرأ أربع ساعات ُب اليـو قر  :لو وبعض الناس إذا قلنا ،مراجعةمن أربع ساعات ُب اليـو 

 !أنتم تبالغوف :قاؿ ،لطلب العلم

ذا ما راجعتها إو  ؟ؾ ىذا الستعدادىل عند ،أربع ساعات ُب اليـو ا١تراجعة فقط قد ٖتتاج إذل
 .نسيتها

كل   :نقوؿ ؟و ٖتفظ ا١تنثورأ ؟سهل ُب اٟتفظأ نوىل ٖتفظ ا١تنظـو أل ؟فظا ماذا ٖتٍب أيضً 
ر فيو دل أو نسيو أو تعثَّ  هخطأأا إذولكنو  ،ا ومراجعةسهل حفظً أ ظـوا١تن ؛ةمزيَّ  ولكل   ،ْتسبو
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 أٌبف يأيستطيع  ؛الستظهار ىنو يبقإف نسيو فإنو إما حفظ ا١تنثور فأ .يراد ا١تعٌتإر لو يتيسَّ 
 .ة للمنثورىذه مزيَّ  ،د ْتروفوسلوبو وبعبارتو با١تعاين ول يتقيَّ أب

ذا كنت ٘تيل إو  ،ظم فاحفظ النظمذا كنت ٘تيل ٟتفظ النَّ إ ؛ْتسبو كل    :لكن ٨تن نقوؿ للناس
 :ا١تثاؿ ُب علـو اٟتديث سبيل ىعل ؛ف تعرؼ ماذا ٖتفظألكن ينبغي  .ٟتفظ النثر فاحفظ النثر

 ؟و ٖتفظ من الدرجة الثانيةأ ،مثاًل  [ةونيَّ قُ يػْ البػَ ]ٖتفظ  ؟وذلف ٖتفظ من الدرجة األأىل تريد 
 [يوطية السّ لفيَّ ]أمثل  ؟ف ٖتفظ من ا١ترتبة الثالثةأو تريد أ [؟ظرزىة النَّ نُ ]و أ [ركَ بة الفِ ٩تُ ]ٖتفظ 

 ُب علـو اٟتديث. [ة العراقيلفيَّ ]أو أ

"، نقوؿ: ىذا جرَّبو قبلك ..وىذا ىذاو حفظ ىذا أف أريد اإلنساف: "أف يقوؿ أاٟتماس الزائد 
٣ُترّبوف؛ فإما أف يضيع بسبب قلة الوقت وشّحو ٔتا يتصل با١تراجعة، وإما ل ٭تصل لك 

، فحّدد منذ البداية.  ا١تطلوب ُب بقية العلـو

توف(: "ل تلزموا أحًدا بشيء"؛ قد ل يريد أف و٢تذا أقوؿ لإلخواف ُب )الدورة ا١تنهجية ٟتفظ ا١ت 
٭تفظ كل ا١تتوف ُب ا١ترجلة األوذل، ٮتتار ل بأس، يقوؿ: "أنا ل أريد أحفظ ]اآلجرومية[ اآلف، 

 أنا أريا أف أّدخر حفظي لأللفية، ول أريد أف أحفظ ]ُملحة اإلعراب["، ل بأس ول إشكاؿ.

النووية[ ول ]عمدة األحكاـ[، أريد أف أحفظ ]بلوغ يقوؿ: "أنا ل أريد أف أحفظ ]األربعُت 
 ا١تراـ["، ل إشكاؿ؛ ألنو ينبغي أف نراعي أحواؿ الناس، ونراعي األمر ا١تهم وىو: ا١ترجعة.

لكْن كثٌَت من الناس يُقدـ ْتماسة، فيحفظ ول يفكر بعد ذلك ُب ا١تراحل األخرى، ول يفكر 
 ُب ا١تراجعة، ٍب يذىب عليو الوقت ُسدى.
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كغَته من أىل العلم: يروف البداية ُب القرآف، ٍب بعد ذلك   -رٛتو ا-فالشاىد أف النووي 
يرى أف األىم ىو الفقو  -رٛتو ا–٭تفظ متًنا ٥تتصرًا ُب كل فن، ويبدأ باألىم، النووي 

 والنحو، ٍب اٟتديث واألصوؿ، ٍب الباقي على ما تيسَّر، ٍب َيْسَتشرُِحها، وٮتتار من الشيوخ
 .-كما سيأٌب-

ىذا الذي ذكره من أنو يبدأ بالفقو والنحو؛ إ٪تا ىو ْتسب نظره، وىذا ذكره َٚتٌُع من أعل 
العلم ل سيما ُب الفقو، ولكن ا١تتخّصص ُب فن من الفنوف غالًبا يدور حوؿ فنو، و٢تذا ٕتد 

القرآف،  ا١تتخصص ُب اٟتديث يقوؿ: يبدأ باٟتديث، وا١تتخصص بالتفسَت يقوؿ: يبدأ بتفسَت
 وىكذا.

يرى أنو يفعل ذلك ويستشرح ىذه ا١تتوف، ٍب يطالع بعد  -رٛتو ا-على كل حاؿ فالنووي 
ذلك الكتب األوسعػ ويعّلق ما يراه من النفائس والفوائد ٦تا قرأ أو ٝتع، فإذا كُملت أىليتو 

 اشتغل بعد ذلك ُب التصنيف.

ف تعلُّم ما يتصل بو وتدعو إليو حاجتو ٦تا يتعلق ينّبو إذل أ -رٛتو ا-وشيخ اإلسالـ ابن تيمية 
 (عمَّ )ي بو، ٭تفظ جزء يعٍت عنده ما ُيصلّ  ؛ستزادة ُب حفظ القرآفمن البو من األحكاـ َأْوذل 

 :شيخ اإلسالـ يقوؿ، ف..وا، ما يعرؼ الطهارة والصالة لكنو ل يعرؼ ُب األحكاـ شيئً  مثاًل 
 .ستزادة ُب حفظ القرآفعلـو أوذل من الج إليو من ىذه المو ١تا ٭تتا إف تعلُّ 

فإذا كاف عنده ما يكفيو من ىذه العلـو فإنو يبدأ ْتفظ القرآف ؛ نُفرِّؽُفيُأحواؿُالناس :افإذً 
 .-رٛتو ا-عند شيخ اإلسالـ ابن تيمية 



 
َهِجيَّةُُ ُالشيخ:ُخالدُالسبتُاْلِعْلمُُِطََلبُُِِفيُالػَمنػْ

ُ

 

(45 - 66 ) 
 

ويطالع  ،ويستشرح ىذا ،فيو افيحفظ متنً  ،يرى أف البداية تكوف بالفقو اوىكذا الذىيب أيضً 
 .الشروح

ٍب ٭تفظ من كل  ،مع دراسة علـو القرآف ا،وتفسَتً  ابالقرآف حفظً  شتغاؿ أوًل وابن َٚتاعة يرى ال
وينشغل باستشراحها على أىل  .إذل غَت ذلك ،ريفصلنحو والتَّ من اٟتديث وا افن  ٥تتصرً 

 .العلم

كل   :كما قلت  .حينما يتحدثوف عن ىذه القضية -رٛتهم ا-: العلماء وعلى كل حاؿ
 .وْتسب ما برع فيو أو تبُّت وظهر لو ،ْتسب ميولو واىتماماتو

اٟتديث فهو يرى  حينما يتكلم عن علم ،من ا١تعاصرين -رٛتو ا-والشيخ أٛتد شاكر 
والسنن الكربى  ،ابن خزٯتة وابن ِحبّاف بالصحيحُت ٍب بالسنن وصحيحيّ  عتناء أوًل ال

ٍب كتب ابن ُجرَيج وابن أيب عروبة  ،كا١توطأ  :ٍب بالكتب اٞتامعة ا١تؤلفة ُب األحكاـ ،للبيهقي
رجاؿ اٟتديث  ٍب يشتغل بكتب ،ٍب كتب العلل ،وسعيد بن منصور وعبد الرزاؽ وابن أيب شيبة

 .من كتب التاريخ وغَتىا اٍب يقرأ كثَتً  ،وتراٚتهم وأحوا٢تم

شتغاؿ باٞترح والتعديل والعلل وعلم يرى أف ال -رٛتو ا-أٛتد شاكر يعٍت أف الشيخ 
 .وىو رجٌل متخصص ُب اٟتديث ،يكوف ُب اآلخر ،الرجاؿ

ورٔتا كاف ذلك كما قاؿ  ،الطلب يشتغل هبذه القضايا اتو٨تن نرى بعض الشباب ُب بداي
ولذلك ٕتدوف بعض " ؛اب لو النفس أحيانً رَ طْ علم اٟتديث لو شهوة فتَ " :بعض أىل العلم
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، ويتمٌت لو أنو هويو ما يراه من ٣تالس أىل اٟتديث و٣تالس اإلمالء والتحديثتَ سْ ء كاف يَ ا٠تلفا
 .من ذلكيء حصل لو ش

 

 ُىلُيجمعُدروًساُأوُعلوًماُمختلفةُفيُوقتُواحد؟
إذل قل األ ىالشناقطة عند بعضهم عل ول زاؿ عليها ،ف ا١تغاربة ٢تم طريقة ُب ىذاأا١تعروؼ 

 ، مع ُب وقت ف ٕتُ أف ىذه العلـو ل ٯتكن أفهم يروف  ؛ ذلكقد غَّت ف كاف بعضهم إو اليـو
وؿ ٍب فيولد األ ،جا ُب وقت واحدف ٮترُ أل ٯتكن  (؛توأـ)هوف ذلك با١تولودين ويشبّ  ،واحد
 .وا١تشارقة كانوا ٬تمعوف بُت العلـو .الثاين

وْتسب وقاهتم أْتسب  ؛ف ذلك ٮتتلف باختالؼ الناسأف يقاؿ بأكل حاؿ ٯتكن   ىوعل
فن  ىفيقف عل ،ف ٬تمع بُت علـو ٥تتلفةأر لو فمن الناس من ل يتيسَّ  ،مكاناهتمإدرىم و قُ 

 ؛ذلك ىل تساعده علقد ا حيانً أمور لكن األ .خرنو يدرس الفن اآلإمنو ف ىذا انتهإف ،واحد
 اس علومً فيها عادل يدرّ  ،منطقة فيها دروس كثَتة إذلوجاء  ،امعةاٞت إذلىذا طالب ذىب 

 للرٔتا عند ىذا العادل  ىذا الفن الواحد ؟!والباقي "،فن واحد ىقتصر علأنا س"أ :قاؿ ،تلفة٥ت
باقي الوقت  ؟وقاتفلماذا هتدر ىذه األ؟! وبقية العلـو ،كثرأو أل بعد عشر سنُت إينتهي 
 ؟عل بوفماذا ت
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ل  :قيل رل ،فآشتغل بالقر أف أريد أنا أ :احيانً أذا جاء يسأؿ إولذلك نقوؿ لبعض الشباب 
 :طيب ،ُب مدة ل تتجاوز الساعتُت :يقوؿ؟ فآكم تشتغل بالقر   :قوؿن ،فآتشتغل بغَت القر 

 ؟ين تذىبأ ،اثنتاف وعشروف ساعة ؟ربع وعشرين ساعة كم بقيأساعتاف من 

خذوا هبذه ا١تقولة فذىبت عليهم سنوات وفاهتم أُ فكثَت من الناس  "؛فآل تشتغل بغَت القر "
فن ى يقتصر عل ؛مو هبذه الطريقةنساف من يعلّ اإل ىا يوجد لدحيانً أ :قوؿأذلك ل ،علم كثَت

فماذا  ،ر لو مثل ىذالكن ُب الغالب ل يتيسَّ  فيو، شكاؿإىذا ل  ،اا فشيئً واحد ويسَت بو شيئً 
 .مكافتاح لو من الوقت واإلنقوؿ يدرس ْتسب طاقتو وْتسب ما يُ ؟ نسافيصنع اإل

 ،اا وتصحيحً شرحً  ومشاٮت ىا علُب كل يـو اثٍت عشر درسً  أكاف يقر   -رٛتو ا-وي و٢تذا النو 
 كم يدرسوف ـ ُب دراستهم ُب اٞتامعة مثاًل و والناس الي .غ للعلم ليس عنده ما يشغلومتفرّ هو ف

 ، ومثل ىذا ل ُيستغرب.يدرسوف ٜتس ٤تاضرات ؟من ٤تاضرة ُب اليـو الواحد

 ،د الكتباجع ويقرأ و٬ترُ فَتُ  ،لتا١تطوَّ  بعد ذلك إذل ذا درس ىذه ا١تختصرات ينتقلأقوؿ: إ
 .ويكوف لو برنامج يسَت عليو ُب ذلك

د لّ تقومي ُب ٣تة، أصدرتو وزارة ا١تالي ،باعموجود مطبوع يُ  ة،لهجر ل ٓ٘ٗٔسنة  إذليوجد تقومي  
تصرات ُب ا١تخ ابرنا٣تً  ٕتعل لك فأتستطيع ا، ياـ والتواريخ ٢تذه السنوات كلهفيو األ ،لطيف
حفظ تس ستُنهي ىذا، ومىت نهي ىذا ومىتتُ س مىت ،ا وشتاءً صيفً  أقر لت والكتب اليت تُ وا١تطوَّ 

ول  ،مراحل التعلم ىذهمن هي تسينمىت ْتيث يعرؼ اإلنساف   ستجرد ا١تطولت،ومىت ،ىذا
 .ٍب بعد ذلك ل ٮترج بطائل ،سويفمن التَّ  ُب حاؿٍ  ىيبق
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وىذا يقع لكثَت من  ،ؽ ُب العلم الذي يقرأهفرُّ ت والتَّ شتُّ من التَّ ف ٭تذر ُب دراستو أ وينبغي عليو
 من الشروح افيذىب ويقرأ كثَتً  ،من الدروس اف ٭تضر درسً أراد أرٔتا لنو أوذلك ؛ طالب العلم

ف أيريد  ،وز العشرينا٬ت دلرٔتا نساف عمره إ !،لطالب الدراسات العليا درسإللقاء ر كأنو ٭تضّ 
 وأ ة[، شرح األربعُت النووي]ف يقرأ ُب أ يريد مثاًل  أو الثانية، األوذل ةا للمرحل٥تتصرً  اكتابً س  يدر 

  ،كثر ٦تا ٭تضره الشيخأر فصار ٭تضّ  ،حد الشيوخعند أذىب يدرس  [،حكاـعمدة األُب ]

من عشرة أو من أكثر من ر وىذا ٭تضّ  ،ٙتانية كتبمن و أالشيخ رٔتا ٭تضر من سبعة كتب 
 !رضّ ات اليـو وىو ٭تويبقي سائر ساعذلك، 

كثر أصار وقد ف ىذا الطالب اآلة موجودة، فيأٌب ث عن أمثلة واقعينتحدَّ و  ،ىذا موجودو 
، ىناؾ مسائل دل بقي كذا؛ ا الكالـ الذي قيلذٍب ٬تلس وينظر ُب ى ،ا من الشيخالعً اطّ 

عّلق على يذكرىا، بقيت ىناؾ أشياء أخرى تتعلق هبذه، وفوَّت كذا وترؾ كذا وأ٫تل كذا، وما 
 اآليات اليت وردت..، و٬تلس ُب الدرس ٭تسب، وكلما يُذكر يقوؿ: ىذا معروؼ..

أف ىذا ٦تا يضر بو، فيزىد ُب علم الشيخ، وىذا  -رٛتو ا-فهذا ل ينتفع، وقد ذكر النووي 
لرٔتا أوقع اإلنساَف فيو اٞتهل أو اٟترص الزائد، لكنو ل يستطيع ا١توصلة؛ اآلف تصّور طالًبا 

ضر للدروس اليت ٭تضرىا هبذه الطريقة، ٜتسة دروس هبذه الطريقة، الليل والنهار وىو ٭ت
٭تّضر!، ىل سيستطيع ا١تواصلة كل السنوات هبذه الطريقة؟! أبًدا، ٕتد ربع الكتاب األوؿ دائًما 
عنده مظلم من الكتابة؛ حواٍش كثَتة من الشروح، ويدرس اآلف ُب ]قطر الندى[ وٕتد اٟتواشي 

لة من ]أوضح ا١تسالك[ ومن ]شرح األمشوين[ و]حاشية ا٠ُتضَتي[، وينقل من ىذه منقو 



 
َهِجيَّةُُ ُالشيخ:ُخالدُالسبتُاْلِعْلمُُِطََلبُُِِفيُالػَمنػْ

ُ

 

(46 - 66 ) 
 

الكتب ُب النحو، ولرٔتا يثقل عليو ىذا جًدا، ولكنو يتحمل ويتحمل، ٍب يزىد فيما يسمع، ول 
 يلبث أف ينقطع، يقوؿ: ١تاذا أحضر؟! وىذا أخطأ.. 

 

 ُكيفُيدرس؟
عندما تأٌب ىذه ا١تعلومة و  ،اا فشيئً خذ شيئً ؤ العلم ي؛ ليس هبذه الطريقة حبةيها األأالعلم  ٕ*

وقها لُ عُ لِ أدعى ف ذلك يكوف إلع على الشروح فاطَّ  قد اإلنسافف يكوف ىذا أللطالب من غَت 
 .بقلبو

كما -مور بُت يدي الشيخ أفتح عليو يُ و  ،اليقغَ مَ ػال على الشيوخ تفتحُ  لدراسةف اإا يضً ٍب أ
 ،صر لك ذلكنت فقد اختُ أما أ ،رالشيخ ىو الذي ٭تضّ ؛ فاالزمٮتتصر عليو  ايضً أو  ،-ٌبأسي
فوائد  ،رسَ تُ و  بو تأنسُ بو و  فرحمن العلم ت ـ لكقدَّ ما يُ و  ،ليوإـ لك من العلم ما ٖتتاج قدَّ يُ و 

 .جديدة

ينظر فيو و  الكتاب ا١تختصر اإلنسافخذ أف يأ -قولو بعد ٕتربةأو - الصحيحُفيُنظريلكن و 
ٍب بعد ذلك  ،يب عنهاف ٬تُ أؿ أو ٭تو  ،شكالتيستخرج اإلو  ،ظرق النَّ دقّ يُ مل و أيتقبل الدرس و 

ٌب ٭تضر أٍب ي ،-شكالتاإل- يب عنهاف ٬تُ أع تطِ يس شياء اليت دلر على األشِّ أيُ  أود قيّ يُ 
ما ىو ا١توضوع  صاًل أي ىو ل يدر و  كثر الطالبأىن كما يفعل ر خارل الذِّ ضل ٭ت ،الدرس

 .ىذا خطأ ،شرحالذي سيُ 

                                                           
 https://goo.gl/3ywUV0رابطُالدرسُالصوتي:ُبدايةُالجزءُالثاني،1ُُ

https://goo.gl/3ywUV0
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 ،ليوإا ٭تتاج ٔتق علّ يُ و  ٍب يسمع الشرح ،الشيخ سيشرح ىذه ا١تسائل ،نتر للمَ ىو متصوِّ بل 
ىل ىو و  ؟الشيخجاب عنها أىل  ؛جاب عنهاأو  ىا على نفسودَ رَ أو  شكالت اليتينظر ُب اإلو 

تهي نبعدما ي، جاب الشيخ عنهاأا١تسائل اليت ما و  .ىنو بذلك ذِ ٮتترب و  ـ ل؟أموافق ٞتوابو 
 إل رجع للكتبو  فإف وجد ،ل سأؿ غَتهإو  واب،ف شفاه ذلك اقتنع باٞتإف ،يسأؿ الدرس

 ْتث.و 

 ها.طَ بَ ضَ ، هاعَ راجَ ، -شاء ا ل ماإ-ج منو ل ٗترُ و  وذىنِ ق بِ لَ عْ فتػَ 

 شرح ُب الدرسا١تقطع اٞتديد الذي سيُ  ٍب قرأ ،رس راجع ا١تنت مع التعليقاتفإذا رجع من الدَّ 
ا َّنى بابً أذا إو  ، راجع الفصل كاماًل َّنى فصاًل أذا إف ،ىكذا كل مرةو  ،الطريقةالقادـ بنفس 

 َّنى الكتاب راجع الكتاب بكاملو.أذا إو  ،راجع الباب بكاملو

ل يدري ما  ،اىن ٘تامً خارل الذِّ منهم الواحد و  ٌب الطالبأي٘تاًما! فهو ٓتالؼ ذلك  ما الواقعأ
 !لو بالكتاب دَ هْ ل عَ و يرجع  ذلكٍب بعد  ،ىناؾ أولرٔتا ذىنو ىنا و  ر٭تضُ و  ،صاًل أشرح الذي سيُ 

ثقل عليو أ َّناأكو  وعُتبسأ أوسبوع أياـ الختبار راجع ُب أُب  ،ترب ُب ىذا الكتابذا كاف ٮتُ إف
تهم ج عامَّ لذلك يتخرَّ و  ،تهم هبذه الطريقةعامَّ  ؛اسألوا طالب الكليات الشرعية، من اٞتبل
ٝتعت  أوذا جلست معو إ! اـعوَّ ، ٨تو ذلك أوا كاتبً   أوا ج موظفً نو ٗترَّ أقاؿ ف يُ أكن بشهادة ٯتُ 

يراجع  ،ىو ىذا السبب؛ ج من كلية الشريعةىو متخرّ و  ،سئلة عواـٕتدىا أ٨تو ذلك  أوسئلتو أ
 سبوع.أُب 
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كاف بعضهم  ، ولذلك ل هبذه الطريقةصَّ نو ٭تُ أو  ،ىذا ىو العلم الشرعي فَّ أهم يظن ضبعو 
 راتحفظ ىذ ا١تذكَّ أف أستطيع أنا أ :يقوؿو  ،ةشرعيَّ ربع سنوات ُب كلية أ يف يقضأر تكثِ سْ يَ 
بكلية  التحقو  ٢تذا بعضهم خرج من اٞتامعةو  .ُب كلية ثانية درسأو  ،ُب البيت نا جالسٌ أو 
 أقرأىا ،ذكراتىذه ا١ترل  روىو يصوّ طالب أحد التواصل مع أ أف : أنا أستطيعقاؿو  ،خرىأ
 !من الطالب فضلأعالمات  ىحصل علأو 

 لن يكوف طالب علم. ومن الطالب لكنعالمات أفضل صل على ٭تقد  ىو فعاًل 

،  ٛٓٗٔىذا كالـ من سنة  ،فاـ اآلىم عوَّ و  عرؼ من حصلت ٢تمأو  ،مور حصلتأ ذهىو 
 !ربع سنوات؟أجلس ألماذا ف ،ياـ الختباراتأرات ٭تفظها كّ ف العلم الشرعي مذ أكاف يظن 

ُكُُفُتُُأالعلمُالشرعيُ؛ وىذا خطأ، الوضع الطبيعي ىو ىذاف أىو يظن و  كُلَّعطيُالعلم
 ا..ل منو شيئً صِّ ل لن ٖتُ إو  ،الليل مع النهار ،الوقت عليو كلَّ  فُ كِ تَ عْ تػَ  ،بعضوُكَُعطيَُيُُف

 قرأًب ُبلو  -رٛتو ا-٤تمد بن قاسم يخ ، الشَّ ونَ تقِ ينتقل من كتاب حىت يُ  ل ،على كل حاؿ
: يقوؿ، -رٛتو ا-براىيم إبن اف يكتب كل ما يذكره الشيخ ٤تمد ك  ،عنوتب بعض ما كُ 

وكاف الشيخ " :يقوؿ ،ةهَ يػْ نػَ نا ىُ ف ىُ يخ توقَّ ف الشَّ أحىت كاف يكتب  "،شيء لَّ د كُ قيِّ أُ كنت "
ما أ ،"وتُ مْ فهِ و  لإا كتب شيئً أل و : "يقوؿ "،نتهيأف حىت يتوقَّ  أول قلمي فيتمهَّ  يفَ رِ يسمع صَ 

يل بِ ن قَ ٪تا ىي مِ إو  اًل ا ليست ٚتُ شياء كثَتة ُب العلم رٔتَّ أٌب أملة فتننا نأخذ العلم باٞتُ ٨تن أل
 !ما فهمناىاو  بوابأو  ا بكاملهاحيانً أالفصوؿ 
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 ،صوؿ الفقوأس ستاذ يدرّ أك ىذا ل يقوؿ ،(الوصف ا١تناسب -باب العلة ُب القياس) :تقوؿ
سوف ىم يدرّ  ،!"ا ندرسمَّ لنا عأاس :قاعدةذىا خُ " :يقوؿ لو، لةأحد الطالب عن مسألو أيس

 ل تسأؿ الشيخ عنها!بواب باقي األو  ،يتتابعوف ُب دراستهاو  بواببعض األ

يكوف قد  ،صوؿ الفقوأُب  صٌ تخصِّ مُ  ىذا إنسافٌ  أفَّ ا١تفروض ، مثالوأا عن ث طبعً ىو يتحدَّ 
 ضبطو.و  حفظوو  م ىذا العلمهِ فَ 

 

 ُماذاُيدرس؟
الذي و  ،فيها اإلنسافج كيف يتدرَّ و  ،بتُ ن كُ درس مِ ما يُ ا فيالكاتبوف كثَتً  بَ تَ كَ   ،لى كل حاؿع
فالناس  ؛ا للجميعدً ا موحَّ ف ٧تعل للناس برنا٣تً أح نو ل يصلُ أ -علمأذل اا تعو - قربأظنو أ

ناس ُب العقيدة ٌب ألُ أكما قلت حينما ن،  ٨تو ذلكو  ةهم العلميَّ تِ يَّ لفِ ُب خَ و  هممِ هْ توف ُب فػَ و ايتف
 [صوؿ الثالثةاأل]كتاب الثانوي درسوا  و  ا١تتوسطو  َّنم ُب دراستهم ُب البتدائيأ١تاذا نغفل 

 .[كتاب التوحيد]و [ربعةالقواعد األ]و

 ارٔتا درسو و  ،ذل مرحلة الثانويةإمالت اا١تعو  ُب العبادات اَّنم درسو أ ذل الفقو ٧تدإحينما ننظر 
صوؿ أرٔتا  أو ،اٟتديث ا من مصطلحف رٔتا درسوا شيئً آٖتفيظ القر ُب  أو ،ُب ا١ترحلة الثانوية

 .دةا بطريقة موحَّ ف ٧تعل للجميع برنا٣تً أ نسُ ال ٭تف .شياءأ اىكذا ُب اٟتديث درسو و  ،الفقو

، ةصيَّ ف يدرس دراسة ٗتصُّ أ اإلنسافراد ألو  التفسيرف نقوؿ على سبيل ا١تثاؿ: ُب ألكن ٯتكن 
ُب اٞتامع ا١تعجم ]ثل مِ  اخذ كتابً  ،فآُب البداية بغريب القر  أابدنقوؿ على سبيل ا١تثاؿ: 
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كل  و  ف ُب ختمة ُب الشهرآالقر  أاقر و  ،ربعة كتب مهمةأع ٚتََ ، افوَ رَ يػْ للسَّ  [فآمفردات غريب القر 
 .اضبط الغريبو  ليهاإعليك ارجع  سُ بِ لتَ كلمة تَ 

ٍب بعد  ،[عديتفسَت السَّ ] أف تقر أٍب بعد ذلك ٯتكن  ،عاجملمّ  طبعة [رالتفسَت ا١تيسَّ ] أٍب اقر 
 أتقر  أو ،شرؼ عليو ا١تباركفوريأالذي  [ا١تصباح ا١تنَت]٥تتصر ابن كثَت الذي ىو  أذلك تقر 

 .[مدة التفسَتعُ ]ٛتد شاكر الذي ىو أ٥تتصر الشيخ 

كاف يريد لو   نْ ٪تا مَ إ ،اأبدً  نو سيحفظو؟أىل من يقرأ التفسَت مرة واحدة معناه ، ا ىذه قراءةطبعً 
 .لمز ُب ىذا العِ يَّ ن ىو ٦تُ حد ٦تَّ أف يدرس ذلك على أُب التفسَت فيجب  ارً صَ بَ 

ُالقُرُب  ؛وىكذا ُب سائر العلـو  للشيخ [صوؿ التفسَتأ]بكتاب  أف يبدأكن  ٯتُ مثاًل  فآعلـو
 ،للقطاف [فآمباحث ُب علـو القر ]ٍب  ،فآىو كتاب ُب علـو القر و  ،-رٛتو ا-ابن العثيمُت 

 [،تقافاإل] ٍب [،َتبحالتَّ ]ٍب  [،صوؿ التفسَتأُب  يوطيّ السُّ رسالة ػ]ب أنقوؿ يبد أو ،[تقافٍب اإل
 ذل غَتىا.إ٭تتاج ل ن درسها قد ىذه ثالثة كتب مَ 

ف أف يستطيع آدرس ىذه الكتب ُب علـو القر  أف بعد ،صوؿُالتفسيرأدرس يىكذا حينما و 
صوؿ أفصوؿ ُب ]يدرس كتاب و  ،[-رٛتو ا-سالـ ابن تيمية مقدمة شيخ اإل]يدرس 
 .[التفسَت

ف أطفل صغَت نريد  أو ،سالمية مثاًل قليات اإلناس ُب األ؛ اإلنسافحسب حاؿ  الفقوُب 
 نور البصائر]ف يبدأ بكتاب أٯتكن  ، نقوؿدرس ُب بالده الفقو ماو مو مبادئ ُب الفقو نعلّ 



 
َهِجيَّةُُ ُالشيخ:ُخالدُالسبتُاْلِعْلمُُِطََلبُُِِفيُالػَمنػْ

ُ

 

(54 - 66 ) 
 

نبدأ بكتاب  أو ،-رٛتو ا-للسعدي  [سباباأل رسَ يْ أو  رؽقرب الطُّ أقو بلباب ُب معرفة الفِ األو 
 .[منهج السالكُت]

العمدة ُب ]مباشرة بكتاب بو نبدأ  :نقوؿ ؛نساف درس الفقو ُب مراحلو التعليمية عندناإلكن و 
ف أٍب ُب ا١ترحلة الثانية ٯتكن . [عستقنِ مُ ػزاد ال]بكتاب  أو [دليل الطالب]بكتاب  أو [الفقو

 بالطريقة اليت [ٍِت غْ مُ ػال]ٍب  [الكاُب]ٍب كتاب  ،[عبِ ر مُ ػوض الالرَّ ]كتاب   أو [قنعمُ ػال]يدرس كتاب 
 .ذكرت ُب التعليم

 لعثيمُت لشيخ ال [صوؿصوؿ من علم األاأل] أو [الورقات]ػب أبديف أٯتكن  صوؿُالفقوأُب 
ٍب بعد ذلك  ،[ظراروضة النَّ ]ٍب  [معاقد الفصوؿو  صوؿقواعد األ]ٍب كتاب ، -رٛتو ا-

 .غَت ذلك من الكتبو  [مدياآل]و [ىفستصمُ ػال]ف يدرس أيستطيع 

القواعد ] ف يقرّأ مثاًل أٯتكن  ،[لسعدياومة ظمن]ػلو بدأ ب بالقواعدُالفقهيةا يضً أىكذا و 
 القواعد ا٠تمس ويذكر لو ،اتوقرُ بعض الفُ و  صل هباما يتَّ و  واعدقفو بالوي فهو يعرّ دْ للنَّ  [الفقهية
 .الكتاب مفيدو  ،نفيّ ح سٍ فَ لكنو ل ٮتلو من نػَ  ،الكربى

ٍب بعد  ،للربنو مثاًل  [القواعد] كتاب  ٍب بعد ذلك ،اٞتامعة [صوؿاألو  القواعد]ىكذا كتاب و 
 غَته . أوللسيوطي  [نظائرالو  شباهاأل] كتاب  ثلف يدرس مِ يستطيع أذلك 

 ،[رارَّ ] أو [البلوغ]ٍب ُب  ،[حكاـعمدة األ]ٍب ُب  ،ربعُت مثاًل يبدأ باأل الحديثىكذا ُب و 
 ، إخل.ٍب ُب كتب اٟتديث يبدأ بالصحيحُت كما سبق ٍب بالسنن ،[ا١تنتقى]ٍب ُب 
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ُالحديثُب   ،ْتسب حالو كل    ،[ةونيَّ قُ يػْ البػَ ] أو ،نقِّ لَ مُ ػلبن ال [رةذكِ التَّ ]ػب أف يبدأٯتكن  علـو
 [زىةالنُّ ]ٍب  ،مثاًل  [خبةالنُّ ]ػمباشرة بهبذه، يبدأ يبدأ  أفذا كاف عنده شيء من ا٠تلفية ل ٭تتاج إ

 .لعراقيا أوالسيوطي  [ةلفيَّ أ]ٍب  [ظةوقِ مُ ػال] أو

ذا استفاد من مراحلو التعليمية إ، [النحو الواضح] أو [ةيَّ ومرُّ جِ اآلػ]ف يبدأ بأٯتكن  النحوُب 
ٍب بعد  ،[دىر النَّ طْ قَ ] أو [ةحَ لْ مُ ػالػ]ب أف يبدأ٪تا ٯتكن إ [جروميةاآل]ذل إنو ل ٭تتاج إالثالث ف

 .ف يتوسعأ٣تاؿ  فعندهع ف يتوسَّ أراد أف إو  ،[لفيةاأل]ٍب بعد ذلك  ،[ىبالذَّ  ورذُ شُ ]ذلك 

نا أشياء ىذه األ :ذا قاؿإلكن  ،[كتاب التوحيد] ،[صوؿ الثالثةاألػ]ب أف يبدأٯتكن  العقيدةُب 
ٍب  [ةمويَّ اٟتَ ]و [ةالواسطيَّ ]عندؾ  :نقوؿ لو ،هالتُ حصَّ و  فهمتها ُب مراحل التعليمو  درستها

 خرى.ع ُب الكتب األف تتوسَّ أٍب بعد ذلك تستطيع  [ةريَّ دمُ التَّ ]ٍب  [يةو احالطَّ ]

ما ٭تتاج و  غنيويُ  فهو [معارج القبوؿ]ف يدرس أنساف إراد أفلو  ؛هاغٍت عن بعضبعض الكتب يُ 
ليف كما قاؿ ابن خلدوف تآكثرة ال  ،[الواسطية]مع  [التوحيد]مع  [يةو االطح] ذل دراسة مثاًل إ

واحد ما  ستغرؽ العمر ُب دراسة فن  أف ي رادألو و  ،حصيلقات عن التَّ ىي من ا١تعوِّ  -رٛتو ا-
 استطاع من كثرة ىذه الكتب.

بعض  نصحتُ وقد  ،بتَ كَ من  بعض  يتُ أنا ر أ .ىذا ٮتتلف باختالؼ الناسفا١تقصود أف 
ف ىذا ٮتتلف أل وا؛ف ل يكتبأذلك ُب كتاب  اخرجو أو  ابعض طلبة العلم ٦تن كتبو  أوا١تشايخ 

م الناس فضل لو تعلَّ أىذا  :احيانً أقوؿ نب اٮترج الكتٗترج،  الكتب ل تزاؿُ و  ،باختالؼ الناس
 ىكذا.و  ،نفعأو  سهلأُب ىذا كاف 
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الناس  ،وبِ سْ ِْتَ  ٪تا كل  إو  ؛ف يبدأ اٞتميع هبذه الطريقةأ، قاؿ للجميعىذه ل تُ  فَّ أفالشاىد 
 .ا بدراسة كتابدً قيَّ مُ  اإلنسافليس و  ،توفو ايتف

 أوعلى مذىب ا١تالكية  يدرس ُب بلدٍ  اإلنسافذا كاف إ؛ ا ْتسب البلدافيضً أٮتتلف ىذا و 
 ل يأٌبو  ،ا ُب الفقو اٟتنبلييضع لو كتابً و  خوافٌب كما يفعل بعض اإلأ فال نالشافعية مثاًل 

 .ف من اٟتنابلةُب الفقو ١تؤلّ ا يضع لو كتابً و 

 الطريقة اليتو  ،طريقة الشافعيةو  ،حناؼطريقة األ ؛صوؿ الفقو عندنا طرؽ معروفةأحىت ُب و 
ا كثر انسجامً أس بشيء يكوف ف ندرّ أستطعنا ا مهما ايضً أ ، لكنٚتعت بُت الطريقتُت

 .فضلأومة التعليمية فهو ظا١تنب

كتاب ]ادرس و  ،[صوؿ الثالثةاأل]ادرس  :نقوؿو  ٌبف نأأ بالزـٍ صُت ليس لغَت ا١تتخصّ 
 .شقر ُب العقيدةأليدرس كتاب عمر ا اإلنساف٦تكن  ؛ل، [التوحيد

فقو ]كتاب   أيقر  أو، للفوزاف [ص الفقهيا١تلخَّ ]كتاب  اإلنسافرس ف يدأُب الفقو ٯتكن 
، للسعدي [خبارجوامع األ شرح] ف يقرأ ُب كتابأُب اٟتديث ٯتكن و  .للسيد سابق [نةالسُّ 

ابن الشيخ شرح  أيقر و  ،-رٛتو ا-للشيخ العثيمُت  [رياض الصاٟتُتشرح ]ف يقرأ أٯتكن 
 .[ربعُت النوويةألػ]العثيمُت ل

 ،للباشا [التذكرة ُب قواعد اللغة العربية]للمشغولُت اٝتو و  فُتظَّ ضع للمو وُ  اُب النحو يقرأ كتابً 
حىت فيو  ،لكنو كتاب جيد ،طريقة غَت معهودةبو على تَ كاف كَ   فْ إو  ،سهلو  ىذا كتاب ٚتيل

ساف كة ُب اللِّ لَ مَ ػجل ٖتصيل شيء من الأدىا بصوت مرتفع من ردِّ  :ل يقوؿٚتُ و  ،٘ترينات
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ىو  و  ،ل تقل أوقل  :ا ٕتديضً أ ،ولةشكُ كم جاء هبا مَ حِ و  ل ٚتيلةٚتُ  و٨تو ذلك، البيافو  للبالغة
، ـر للجا [النحو الواضح]اقرؤوا كتاب  :٢تؤلءف نقوؿ أكن ميف ،بو للمشغولُتتَ كتاب جيد كَ 

ىذا كالـ غَت  ،[ا١تلحة] أو [قطر الندى]ٍب  [جروميةاآل] ادرسو ت : ل بد أفنقوؿ ٢تؤلءأما أف 
 !صحيح

ىي  يعرؼ ماو  لعف يطَّ أجل أ من مثاًل  [صوؿ الفقوألواضح ُب ا]ف يقرؤوا ُب أٯتكن  الفقوُب 
 ف يستغٍت عنو.أٯتكن  ،ليس ذلك بالـزو  صوؿ الفقوأ

ف آُب علـو القر  ،كتاب ابن ا١تلقن  أو مثاًل  [البيقونية]ُب كتاب  اف يقرؤو أٯتكن  علـو اٟتديثُب 
التفسَت ] ٯتكن أف يقرأ ُب التفسَت ،للقطاف [فآمباحث ُب علـو القر ]كتاب أ  ف يقر أٯتكن 
 .[تفسَت السعدي] أوع اجملمّ  ةطبع [ا١تيسر

كتب نف ألنا ُب كل فن و احو  بناقد جرَّ و  ،توفو االناس يتفو  ،على كل حاؿ ىي وجهات نظر
 او قلنا ٢تم اكتب٦تن ُعرفوا بالتمهُّر ُب كل فن، ا ُب كل فن فاخًتنا سبعة تقريبً ، لمتخصصُت فيول

 ،بعضهم اقًتح علينا مذكرات، ج علماءرِّ ٮتُ  انريد برنا٣تً  ،لنا الدرجات الثالث ُب ىذا الفن
 جدوؿجدت ُب وُ  ا الكتابات اليتنّ ر افلما ق .بتَ بعضهم كَ و  ،اهيَّ إونا رُ اكتبوا وأَ  :بعضهم قاؿو 

فما  ،خر يضعو ُب ا١ترحلة رقم ثالثةاآلو  ذلو ا١ترحلة األ ُب تابكبعضهم يضع ىذا ال فَّ أ وجدنا
 ًئا!استفدنا من تلك الكتابات شي
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يقاؿ ىذا  و  ،ُب التعليم عمليقاـ منو برنامج يُ و  عوزَّ يُ و  ؿ ُب النًتنتينزِ  اف نضع برنا٣تً أكنا نريد 
كل واحد لو   ؛ةجيتنبلكن ما خرجنا و  ،ريباقسبعة ت ،ىل الختصاصأمن ُب كل فن كتبو ٩تبة 

 ٗتتلف فيها وجهات النظر. ةيريَّ تقدِ  أف ىذه ا١تسألة ؼىنا تعر من و  ،رأي

 ،قد يغَت رأيو بعد حُت ،وجهة نظر عند صاحبها ُب ىذا تبقى قوؿ أف الكتابةأمن ىنا و 
عرؼ الكتب و  نحوالو   البالغةُب ؟اٚتيعً  هالذي يكتب ىل درس ىذ ،لذلك الذي لحظتوو 

درس كل ىذه الكتب حىت ، مصطلح اٟتديثو  ُب التجويدو  ةغالبالو  صوؿاألو  ا ُب النحوٚتيعً 
 ؟!سلوبوأو  وتفضل ُب مادَّ يقوؿ ىذا ىو األ

اخًتهتا من بُت كتب و  درست غَتىاو  شياءنا درست ىذه األأ :يقوؿو  نسافإ ف يأٌبأيصعب 
 !ف يتكلم عن ٚتيع التخصصاتألكن ، م ُب ٗتصصوف يتكلَّ أ نٯتك، نفالفن ُب كل 

،  البعض يضعو ُب ا١تستوى الثاين أو ى٢تذا رأيت بعض من يكتب يضع الكتاب ُب ا١تستو و 
،  بعضهم وضعو ُب ا١تستوى الثالثو  ؿو بعضهم وضعو ُب ا١تستوى األ [فسَتتقواعد ال] كتاب

بعضهم  ، ةدراسة تقوٯتيّ  ،للزرقاين [ا١تناىل]ُب  ٖتقيق رل للزرقاين ليس [مناىل العرفاف]كتاب 
 !ل شيءو  قتوحقَّ  ، وأنا ل"تبْ للزرقاين ُب ا١تستوى الثالث ٖتقيق السَّ  [ا١تناىل العرفاف"] :تبك

ل يتطفَّ  فأ اإلنساف، ولذلك ل ٭تُسن بلو قرأه ما كتب ىذا الكالـ ،نو دل يقرأهأعلى  ىذا يدؿّ 
 ىذا اأو قر او  ،ىذا ُب الفن الفالين اأو قر او رشد، أُ و  وجّ أو أنا ُب كل فن: يقوؿ و  ٌبأيو  نوفعلى الفُ 

 !ىذا اأو قر او 

 ىل الختصاص كما قلت لكم ٮتتلفوف.أ، و ىل الختصاصًتؾ ىذا أل٪تا يُ إ
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 ُُُةوعيَّوالموسُُُصخصُُّالتَُّبين:ُرابًعا
٢تذا و  "،شيءُأحسنوكلُمنُُُذُْفخُُُ،حصىمنُأفُيُُكثرُأالعلمُ" :يقوؿ -رٛتو ا-السعدي 

من  د لفن  صِ ا فاقْ مً ػأف تكوف عال ردتَ أذا إ" :-رٛتو ا-ن أٛتد الفراىيدي يقوؿ ا٠تليل ب
 "؛ذ من كل شيء أحسنوفخُ  -ايعٍت كما نقوؿ اليـو مثقفً –ا ديبً أف تكوف أ ردتَ أذا إو  ،العلم

 .ُب علم منها اقً قِّ ل يكوف ٤تُ و  ش من العلـوقمِّ يعٍت يُ 

ا ُب كاف معنيً و  قطُّ  ما ناظرين رجلٌ : "كاف يقوؿ -رٛتو ا– ـد القاسم بن سالَّ يبو عبأىكذا و 
كما  يقولوف   اكانو و  "،ُب علمو ذلك ل غلبٍتإل ناظرين رجل ذو فن واحد و  ،ل غلبتوإالعلـو 

قد يعٍت  "؛العلـو ا١تختلفةمامة ُب العلم من ينظر ُب ف يبلغ اإلأٯتكن  ل: "بو حيافأكاف يقوؿ 
ُب و  صوؿ وُب التفسَتُب األو   ُب الفقواًل صِّ ف يكوف ٤تُ أيريد ، ؽ جهده على العلـو ا١تختلفةفرَّ 

 ُب غَت ذلك.و  اٟتديث

غ ُب كثَت بَ نػَ و  ع ُب العلـوجد من توسَّ وُ نو أمع  "،هـوة للفُ لَّ ضَ ـ العلـو مَ اازدح: "ا كما يقاؿطبعً 
ذىب  ،ليهاإل ذىب لينظر إعجوبة أُ ع بمَ سْ كاف ٣تاىد ل يَ : "يقوؿ عمش مثاًل األ ،منها

 "،ماروتو  عن ىاروت ولأيسلىناؾ  ذل واؿٍ إذل بابل إذىب و  ،بَػَرُىوتموت لَتى بئر ٟتضر 
لة كَ كر األَ ُذ ، د عنده منو نصيب وافرجِ كر شيء من العلم وُ ذا ُذ إ -رٛتو ا-طٍت ارقُ كاف الدَّ و 

يتحدثوف  واالدارقطٍت على العشاء فجلس يعدُ ، -االذين يأكلوف كثَتً يعٍت –ياـ ُب يـو من األ
كثر ليلتو ألة حىت قطع كَ د نوادر األَ ورِ فاندفع الدارقطٍت يُ  ،كلكثروف من األعن الناس الذين يُ 

 !ذلكب
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ا ل ئتم أحدثكم شهرً لو شِ و  ،حفظو الشعرأما  قلُّ : "أكاف يقوؿ  -رٛتو ا- عيبالشَّ  تعرفوفو 
 !قل شيءأىذا  "،اعيد بيتً أُ 

 فآالقر  ظتُ حفِ : "يقوؿ عن نفسو ٖ٘٘عاـ  َبَّ نصاري ا١تتو ٤تمد بن عبد الباقي األاإلماـ ىذا و 
  أوعضو لت منو بحصَّ و  فيو قد نظرتُ و  لإلم ُب عادل ا من عِ ما و  ،ُب عمري سبع سنُتو 

 الرومي.ا٠تط و  يةم منهم اللغة الروميدي الرـو تعلَّ أسر ُب أُ ١تا و  "،كلو

تقن ُب ٙتانية علـو ما يسألٍت ين مُ "إ :يقوؿ ٚٙ٘سنة  َبَّ اٟتنبلي ا١تتو  يىذا ابن ا٠تشاب النحو و 
: يقوؿ ٚٚٚسنة  َبَّ بو البقاء السبكي ا١تتو أىكذا و  "،ىاًل أجد ٢تا أل و  أحد ُب علم منها

 ،مبالغةتقوؿ ىذه و  طبعا ل تستعجل ".حدأبالقاىرة عنها لٍت أا دل يسعرؼ عشرين علمً "أ
ُب ثالث ٣تلدات  ي زاده،رب لطاش كُ  [مصباح السيادةو مفتاح السعادة ]مثل ذل كتاب إانظر 

 عشرات.، بالسمع هبانكثَتة دل   اعلومً  ذكر فيو

ا ل عرؼ ٜتسة عشر علمً : "أيقوؿ ٜٔٛسنة  َبَّ يب بكر بن ٚتاعة ا١تتو أا ٤تمد بن يضً أوىذا 
 :قاؿ ٕٗٛسنة  َبَّ ٛتد ا١تالكي ا١تتو أا ٤تمد بن يضً أىكذا و  "،ٝتاءىاأيعرؼ علماء عصري 

سنة  َبَّ نافع من ا١تغاربة ا١تتو  وٛتد بأىكذا و  "،لة منهاألت عن مسئا ما سُ عرؼ عشرين علمً "أ
 ."حدأا دل يسألٍت عنها عشروف علمً و  ربعةأعندي " :يقوؿ ٕٓٙٔ

ا١تؤرخ يتكلم ، يقوؿ عنو ولده [ثارعجائب اآل]خ ا١تعروؼ صاحب الكتاب ٌب والد ا١تؤرّ ربَ اٞتَ و 
لدراسة  ٗ٘ٔٔاذل  ٗٗٔٔاعتكف عشر سنوات من سنة " :يقوؿ ،نو ُب علـو الشرععن تفنُّ 

 اطةر ا٠تو  حىت النجارة ،كلها الصنائع اٟتضاريةو  الفلكو  الكيمياءو  العلـو التجريبية من ا٢تندسة
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كل و  ا بكل أداة ُب صناعةرً خِ حىت صار بيتو زا ،ا١توازينو  النقشو  التجليدو  السمكرةو  اٟتدادةو 
 ."لةآ

لذلك قاـ عليو علماء و  ،نو بلغ رتبة الجتهاد ُب سبعة علـوأقاؿ و  السيوطي تكلم عن نفسو
 ا كما ىو معروؼ.موا ُب حقو كثَتً تكلَّ و  ،اءوَ عْ وا عليو ىجمة شَ شنُّ و  عصره

ا ُب علـو يكوف ٤تققً  اإلنسافا أف ب جدً يصعُ  نقوؿ: ة الواقعيةيَّ لمعلى كل حاؿ من الناحية الع
ذا جلس مع إلكن  ،ُب ىذاو  ١تاـ ُب ىذاإيكوف عنده  اإلنسافما أ ،يعٍت كا١تتخصص ،شىت

قا ُب علـو ٥تتلفة ىذا أمر قِّ را ٤تُ رِّ ف يكوف ٤تُ ألكن  .فهذا ٦تكن ؛َّنم يفوقونوإا١تتخصصُت ف
قلة العلماء الذين و  ،ا٢تممر ل سيما ُب زماننا ىذا على تقاصُ  ،ا من الناحية الواقعيةيصعب جدً 

 .خذ عنهمؤ يُ 

 ،ص ُب فن واحدخصَّ تيو  ،ؼرَ لم بطَ عِ بكل  ِلمُّ ا فيُ ف يكوف واقعيّ أنساف ينبغي لإل :٢تذا نقوؿو 
 "؛من شيء كل شيءو  ،اشيء شيئً  ذ من كلِّ خُ : "رفاء من ا١تصريُتظُّ ذا كما يقوؿ بعض الىو 

بن ٣تاىد  كما قاؿ ٭تِت  ،ُب ىذا العلمة ميَّ يعٍت خذ من كل علم بطرؼ ْتيث يرفع عنك األ
ل  أوىو ل يدري ما يقولوف و  انساف قومً إف ٝتاع إف ؛اخذ من كل علم طرفً آكنت : "الزاىد

 ."عظيمة ةٌ يدري ما يقوؿ ىو ٫تَّ 

هم راية ٢تم بغَت فنّ بالعلم ٦تن ل دِ  شتغلُتمُ ػاليذكر بعض أحواؿ  -رٛتو ا-ابن اٞتوزي و 
سنة فدخل عليو رجل فسألو ُب الصالة فال يدري ما  ستُتدركنا من قرأ اٟتديث "أ :يقوؿ
دركنا من أو  ،ل عن اٟتديث ل يدري ما يقوؿئذا سُ إعلـو الفقو فكاف ُب ع رَ دركنا من بػَ أو  ،يقوؿ
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ليها أخرى فما إ ضفتُ أدركت ركعة من صالة اٞتمعة فأين إ :ابرع ُب التفسَت فقاؿ لو رجل يومً 
من برع ُب علـو  دركناأو  .ل يدري ما اٞتوابو  ،فو عن صالة اٞتمعةعلى ٗتلُّ  وُ لمَ و  وفسبَّ  تقوؿ؟

 ".عليك بفالف :يقوؿ ائلوذا سئل عن مسإالقراءات فكاف 

صوؿ الفقو أ ُب مثاًل  اصً متخصّ  انسانً إٕتد  ؛ىذا موجودو  ،دلال بالعل ٬تمُ و  نمر ل ٭تسُ أىذا 
ىو من و فيها،  اطالقً إلو  رَ صَ عن مسائل فقهية ٕتد ل بَ ل ئذا سُ إو  ،حاديث الضعيفةيذكر األ

ج رِّ ٮتُ أف ل يعرؼ  تفسَتىكذا ٕتد ا١تتخصص ُب الو  ن.٭تسُ مر ل أىذا و  ،العامة ُب الفقو
٪تا يكوف عنده شيء من البصر إو  ،قمر ل يليأىذا و  ،الضعيفو  ز بُت الصحيحل ٯتيّ و  احديثً 

عز -عطاه ا أُب علمُت كل ْتسب ما  أوص ُب علم لكنو يتخصَّ و  ،ُب العلـو ا١تختلفة
 .قدراتالمن  -وجل

يعٍت لو  ؛ُب أكثر من علم ن برعن العلماء ُب عصرنا اٟتاضر مَ ٨تن نشاىد ُب عصرنا اٟتاضر مِ 
صوؿ أُب  ،ُب التفسَت ،ُب علـو العربية -رٛتو ا-مُت الشنقيطي األلشيخ ٤تمد لنظرت 

ىذا  ،غَتهو  خرى كا١تنطقأُب العلـو و  ،اٟتديثو  ،ُب الفقووجيدة لو مشاركة قوية و  ،الفقو
 .موجود

كوف يف أريد الذي ي ؛قباؿ على الدراسة ا١توسوعيةم على سبب اإلتكلَّ  -رٛتو ا-ابن عاشور 
 نو ١تا دخلت الفلسفة على ا١تسلمُتأىو يرى ، لو ُب ذلك وجهة نظرو  ،ا ُب كل فنمً ػعال

تأثروا  :يقوؿ ،مثاؿ الغزارلأو  قبل عليها من أقبل كالغزارلأنو ١تا أو  ة،العلـو الفلسفية مًتابطو 
فصار الواحد منهم  ،اكاة ما عرفوه بالفلسفة٤تُ  ارادو أف ،نقلو إذل العلـو الشرعية ارادو أو  بذلك
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 !اا شاعرً ديبً أا ا ٨تويً صوليً أا ف يكوف فقيهً أفنجد العادل يريد  ،ا ُب علـو شىتف يكوف ٤تققً يريد أ
 .مامة ُب علم معُتَّ اإلو  لت صفة الختصاص العلميهبذه الطريقة اضمحَّ  :يقوؿ

و ا١تيل ن يكوف ُب طبعِ مّ  فَّ إحىت  ،العلم بانصراؼ طلبتو عن ٖتقيق العلـو ضرَّ أيقوؿ أف ىذا 
ث ُب البحو  نو يطلب ا١تشاركةعت مواىبو ألا١تشاركة توزَّ و  ذا ٚتع بُت التحقيقإحقيق تَّ الذل إ

 .قال ٤تقّ و  رابالضرورة يقتنع من كل علم يعٍت بشيء قليل ل يكوف بو ٤ترّ و  ،ٚتيعها

ىو يدرس كما قلنا  ،ٌب ُب البدايةأا ىذا التخصص ل يطبعً  ،ف يتخصصأ اإلنسافراد أذا إو 
ُب ا١تصطلح ثالثة   ف يدرس ُب النحو ثالث كتب؟ألكن ىل ٭تتاج و  ،ا ُب كل فنا ٥تتصرً متنً 

 ل. :اٞتواب على مستويات ٥تتلفة؟ ثالثة كتبصوؿ وُب األ كتب؟

صوؿ إٔتد عندنا كلية  -ذل كليات الشرعية مثاًل إلو نظرًب -عندنا  ا مرحلة التخصصطبعً 
عٌت ٕتد كلية الشريعة تُ  .العقيدةو  علوموو  اٟتديث ،علوموو  فآالقر  ؛صوؿ الدينأب عٌتتُ  ،الدين
نوع من التخصص ُب  فهذا ،ذل ذلكإما و  القواعدو  صوؿألصل من ايتَّ و  بو ما ٭تتفُّ و  بالفقو
ُب  أوُب القواعد الفقهية فقط  اإلنسافص يتخصَّ  فقد ،من ىذا دؽَّ أص ىناؾ ٗتصُّ و  ،الواقع

 .صوؿ الفقوأ

بل  ، يتخصص ُب باب القياس فقطمثاًل  ؛زئية من ىذهالتخصص ُب جُ بنادي ىناؾ من يُ و 
ٯتكن ، ىذا فيو مبالغة فَّ أ :نقوؿ ،ة ُب القياسلَّ  ُب طرؽ استخراج العِ ف يتخصص مثاًل أ ٯتكن

دندف يُ و  سوف يكوف ىذا فقط الذي يدرّ ألكن  ،٨تو ذلك أورسائل  أوا ْتوثً فيو ف يكتب أ
ف أٯتكن  ،ُب عظم واحدو  ،ص ُب العظاـيتخصَّ  ،بالطِ  ف يكوف ُبأفهذا ٯتكن  ل؛ حولو
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 ،لكن العلـو الشرعية مًتابطة .ذل مثل ىذاإتاج ٭تُ و  ،شكاؿإيتخصص ُب عصب واحد ل 
مىت سيدرس  !حروؼ ا١تعاينحرؼ من على  -كما يفعل بعضهم- عمرال يفقط يقض اإلنساف

 ..ىكذاو  ؟مىت سيدرس النحو ؟مىت سيدرس اللغة ؟باقي حروؼ ا١تعاين

 

 ُصُبماذاُيبدأ؟فُيتخصَُّأرادُأذاُإف
بن عبد وصي يونس يُ  -ارٛتو -لشافعي يعٍت ا ؛بعض الفنوفبصوف و يُ  اكانو  بعض العلماء

 ذا درستَ إو الفق أف ٔتعٌت و"؛امِ ن عَ ل مِ مِ ٭تَ فاح الشامي تُّ لنو كاإعليك بالفقو ف: "على يقوؿاأل
لكن حينما تريد  ،حكم ىذا كذاو  حكم ىذا كذاتعرؼ  مباشرة؛ ر فيهاصَ مسائلو يصَت عندؾ بَ 

ٖتتاج ١تدة طويلة حىت يظهر  ،تدرس العلـو ىذه أوتدرس التفسَت  أوصوؿ الفقو أس ف تدرُ أ
صار ُب  ،شاء ا ف صار ُب باب الطهارة مامسألة يدرسها اآل ما الفقو كلُّ أ ،ثرىا بعد حُتأ

 .باب الصالة لو بصر فيو

بازير مثل ما نقوؿ أ "؛بازير الفقوأف العلـو ىي أب: "يقوؿ -رٛتو ا-ا٠تطيب البغدادي و 
؛ ألف الفقيو ليو الفقيوإقل ما ٭تتاج أذل إصاحبو ٭تتاج و  لإليس دوف الفقو علم و " ،البهارات

العادات و ا٢تزؿ و  معرفة اٞتدإذل و  خرةاآلو  مور الدنياأق بطرؽ معرفة كل شيء من ف يتعلَّ أ٭تتاج 
 ".ا١تعروفة منهم

خذ بعد أسع الزمن يذا اتَّ إف ،عليو مدار العلـو" :يقوؿو  ي بالفقوصا يو يضً أىكذا ابن اٞتوزي و 
 ".الفقو
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ذا كاف عنده رغبة ُب إ إ٪تا يُبدع اإلنسافف أل ؛نساف ْتسب ميولوإكل   ،لكن لو قيل غَت ىذاو 
نا ُب العلـو أ :قاؿو  نسافإلو جاءنا ، ىذا ل نقولو ُب العلـو الشرعية فقطو  ،فن من الفنوف

لكن ُب  ،حضر للربكةأ ٪تاإ٣تالس العلم  ذا حضرتُ إو  ،فهمأ لنا أ ،صلحأ لالشرعية 
 .من ٣تالس العلم ل تنقطعو  ص ُب الرياضياتٗتصَّ  :نقوؿ ،بدع فيهاأُ الرياضيات 

قوؿ ن ،فهمي ضعيفو  ية رغبيت ضعيفةُب العلـو الشرعو  ،نا رغبيت كلها ُب الطبأ :خر يقوؿآو 
نك أ ؛ةظحالـ اليقألكن ل ٖتلم و  ،لكن ل تنقطع من العلم الشرعيو  ادرس الطب :لو

 !ل ٯتكن ىذا ،ُب العلـو الشرعية ػًاستكوف عا١ت

وؿ من ا٠تطأ ؟ نقصصُب ماذا أٗت :ا الذين يدرسوف ُب العلـو الشرعية يقولوفيضً أىكذا و 
ل رغبة ُب ٣تاؿ  اصً يدخل ٗتصّ قد  ة،راو الدكت أوف ُب ماجستَت امية اآلظخاصة ُب الدراسة الن

رغمو على أف والده أل أو ،بدعيُ  ىذا ل ،ل ُب ىذا اجملاؿبِ نو قُ لو فيو حىت ُب اٞتامعة لكن أل
٬تد رغبتو و  ،بدع فيوف يُ أنو يستطيع أ٪تا يدخل ُب اجملاؿ الذي يرى إ ؛بدعا ل يُ يضً أذلك ىذا 

ل من تكوف عنده رغبة جا٤تة قوية فيحصّ  ،ا تلقائياَّنا تدفعو دفعً إغبة فجدت ىذه الر ذا وُ إو  ،فيو
  ١تزيد من التحصيل. ةفستشرِ تكوف نفسو مُ و  ،العلم
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 ُبالوسائطُوالتعليمُالمباشرُالتعليمُبين:ُخامًسا
 قاؿ ابنذلك كما و  ،لتايديهم كماؿ من الكمأاٞتلوس بُت و  ف لقاء الشيوخأل شك  

٬تلس و  إذل أىل العلم يرحلو  حينما يذىب اإلنسافف أب الشاطيبو  ا٠تطيب البغداديو  خلدوف
ح لو بُت تِ فَ نػْ يػَ و  ،طريقة التعليمو  ودلِّ و  ٝتتوو  ويِ دْ ىَ و  خالقوأو  ذلك يؤثر ُب سلوكو إففبُت أيديهم 

 ل تتبُتَّ و  اإلنسافىا أقر ي قدسألة ا١تف ،ل ٮتطر لو على باؿ اليق العلم ماغَ ن مَ يدي الشيوخ مِ 
ق لِ نغَ مُ ػذلك ال -كما يقوؿ الشاطيب-فتح عليو نو يُ إا بُت يدي الشيخ فذا جلس متواضعً إف ،لو

 .بربكة تلك اجملالس

 يدْ ا٢تَ  منو يستفيد منهأل ،واحد فٍ آتعليم ُب و  ىو تربية ف اٞتلوس بُت يدي الشيوخأشك  ل
ا ا فشيئً فواىهم شيئً أيأخذ العلم من و  ،يستفيد منهم العلمو  ،طريقة التعليمو  تمْ السَّ و  ؿَّ الدَّ و 

يتأثر ٔتن  اإلنساف "؛اؽالطبع سرَّ كما قيل: " ،ص  لِ  بعُ الطَّ و  ،ةبَ رْ الدُّ و  كةلَ مَ ػحىت ٖتصل لو ال
 ؟!ى عنهم العلميتلقَّ  كيف ٔتنف ،يشاىدىمو  يراىم

ف أنساف إللينبغي  :لذلك يقاؿو  ،نو يتأثر بوإحد فأى عن حينما يتلقَّ  اإلنسافلذلك ٕتد و 
 .عنهم العلم ىيتلقَّ  الشيوخ الذين يتخَتَّ 

 ،يفرِ ٖتَْ و  فٍ يْ حِ صْ نو ٭تفظ بتَ إف -ىو مشاىدكما -ى من الكتب يتلقَّ  اإلنسافذا كاف إما أو 
من  اإلنساف٭تصل ٢تذا أيًضا كذلك و  ،حيحا من ا١تسائل على وجهها الصَّ لرٔتا ل يفهم كثَتً و 

نا ُب أ :كما يقوؿ بعضهم! بنفسو بجْ عُ و  ربكِ و  غرور ؛ل ٮتطر على باؿ ما اءوَ دْ األَ و  فاتاآل
 اىؤلء تالشو ! ؟ٍب ماذا ،دل ٬تلس على يد الشيوخ ،لت علم سنُت من الكتبمدة وجيزة حصَّ 
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 عجائبو  شياء غرائبأترى و  ،وع من الطلبة العلمهبا ٚتُ ثكم عن سنُت ٯتر حدّ أنا أ ا،انتهو 
ف ألبث يٍب ما  ،هأما قر و  ما درسوو  حفظوو  لوا ٔتا حصَّ ٕتد الواحد منهم رٔتا معجبً  ،فاتآو 
٢تذا كاف و  "؛اه الشيوخربَّ : "-رٛتو ا-ن كما يقوؿ الشاطيب ٓتالؼ مَ  ،اتالشى ذلك ٚتيعً ي

 ".يد الشيوخ على ل ٦تن ترىبَّ إف يقرأه أ دٍ حبيح ألأُ ل : "[ا١توافقات]يقوؿ ُب كتابو 

الذي ل يعرؼ  اإلنسافما أ ،لق العلممن حِ  ،جوف من ٣تالس العلم٪تا يتخرَّ إوف بانيُّ العلماء الرَّ و 
ذا جاء إف ،هرَ دْ قَ  ردِّ قل يُ  مراض مااألو  واءدمن األو  ربمن الكِ و  ةفَ نػَ ىذا فلرٔتا يكوف لو من األَ 

 ح لوصحِّ يُ  أوعليو خطأ  يردُّ  ،٨تو ذلك أوُب كلية  أورس ُب مدرسة ثناء الدأعليو  يردُّ  طالبٌ 
 !هتغَتُّ و  حالوو  غضبوو  فال تسأؿ عن ضجره ،٨تو ذلك أوا ٫تًْ وَ 

٪تا الناس يقوؿ: "إ ا -عليو رٛتة-ٛتد أماـ اإلو  ،ىذا اٞتانب ىراعف يُ أينبغي  ،ل حاؿعلى ك
 اإلنسافف ينظر أر من ذّ ٚتاعة ٭تُ ابن و  ؟"،شيْ ن العَ مَ  عَ ذا ذىب الشيوخ فمَ إف ،بشيوخهم
كثر أو يفوتُ ما و  ،قلة ا١تعرفةو   اٞتهلُْت ف ذلك عَ إف ؛الستغناء عن ا١تشايخو   اٞتماؿُْت لنفسو بعَ 
 .لو٦تا حصَّ 

ذا  إنت تشاىد أو  ،الناس او ربَ خَ و  لمعال او ربَ ن خَ م مَ ىُ وَ  ا ُب ىذا ا١تعٌتالعلماء عبارهتم كثَتة جدً 
 ا عنهاشاىد الفرؽ بُت حالو حينما كاف منقطعً يُ ور ٣تالس العلم ضٟتموفًقا  اإلنسافكاف 

 .حالو حينما كاف ٭تضرو 

تكوف ُب يـو  ؿ الكالـ اليتأو بناىا ُب عِ  الدروس ا١توجودة اليت أو ،رذا ما تيسَّ إ :لكن نقوؿ
رة مور متيسِّ األ :نقوؿ ؟بقيا م لكن كيف توُبّ  ،ل تنقطع احضر :نقوؿ ،سبوعواحد ُب األ
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قليات أ أوعيش ُب قرية أنا أ ،ما عندنا شيوخ ،عيش ُب مكاف بعيدأنا أ :نساف يقوؿإ ،فاآل
 ف تسأؿأتستطيع و  ف تسمعأتطيع تس فاآل ،نًتنتافتح اإل :نقوؿ ؟٨تو ىذا أومسلمة 

 .تستفيدو 

توجد دروس قليلة يـو ُب  أوف ٬تلس على يد الشيوخ أر لو تيسَّ ينساف الذي ل فنقوؿ لإل
مَتاث ]شرطة السيدي ىذه أف توجد اآل ،شرطةاستمع األو  ،احضر ىذا اليـو :نقوؿ ،سبوعاأل
بعضها و  ،ساعة صوتية ٓتمسة ريالت ٓٛ أو ٓٚة ُب السيدي ٨تو صىي رخيو  [نبياءاأل

ىذا الشيخ  ؛النفسو برنا٣تً  اإلنسافف ٬تعل أٯتكن  ،هاعب ُب تسجيلتُ و  لتجِّ ىذه سُ ، برياؿ
سيصل بعد ثالثُت  سبوع للمعامالت؟ف شاء ا ُب يـو ُب األإيشرح من الطهارة مىت سيصل 

دفًت للفقو و  ،شرطةالت كل يـو على ىذه األماُب ا١تع أبدمن اآلف أنا أ !سنة على طريقتو ىذه
ترؾ أو  لهاسجّ أو  كتبهاأ ،تركهاأ لالعبارة  أوكتب السطر أ ،ما فهمتها ا١تسألة اليتفيو كتب أ

 .عٚتّ أىكذا و  .ا للجوابفراغً 

ح  ر ش ،[شرح النخبة] ،[البيقونية شرح]شرطة ُب ىذه األ أبدأسٍت ا١تصطلح ما وجدت من يدرّ 
٨تو ذلك ٕتد  أوجازة إف تسافر ُب وقت أ ٍب بعد ذلك تستطيع ،سئلةل ىذه األسجأو  ،كذا

 ؤاًل سذىٍت حىت تستخرج  فذل عملية عصإما ٖتتاج  ،حد ا١تتخصصُتأ أوحد الشيوخ أ
 .تكتب اٞتوابو  ؿأتسو  ستخرج ىذا الدفًتت ،الدفًت موجود ؛ل ،ؿ ىذا الشيخأتس

بعد  ،الوقت بعد الفجربعض ريد منك أ تقوؿ: ،الشيخا لك مع ىذا ص وقتً ٗتصّ ٯتكن أف و 
ضر معك ف ٖتُ أ كٯتكنو  ،سئلةتطرح عليو ىذه األو  ليوإٍب تذىب  ،الوقت الذي ٗتتار ،العصر

 ..ىكذاو  كتابال
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 ولذلك ،شكل عليوأا ؿ عمّ أيسو  -ذف ا تعاذلإب-ل هبذه الطريقة ف ٭تصّ أ اإلنسافيستطيع 
ف يذىبو  ،ما درسوا ُب ا١تعاىد العلميةو  ات الشرعيةللكلي يذىبوف نقوؿ لبعض الشباب الذين

شرح ابن ] اطالب ا١تعهد درسو ، [ُب النحو كضح ا١تسالأو ]ة يدرس كتاب مباشرة لكلية شرعيَّ 
ُب  ادرسو و  ،قبلو ُب النحو ادرسو و  ،لفية ابن مالكأط على ىو كتاب تعليمي مبسَّ و  [عقيل

ذل اٞتامعة يدرس إيذىب و  ،[كتاب التوحيد]رٔتا  ادرسو و  ،[اٟتموية]و [الواسطية]العقيدة 
روضة ] يدرس مباشرةو  ،اصوؿ الفقو ما درس شيئً أُب  .مباشرة [ريةالتدم]و [يةو االطح]

 !ىذا شيء مشاىد ،ةيبقى ُب غصّ ٍب  ،[الناظر

 ًئافهم شيأنا ل أ :يقوؿ ،بسرعة حالة طوارئ نقوؿ: ؛قيعذل الًتَّ إههم الب نبدأ نوجّ ىؤلء الط
 ا، ىل النحو يُتعلَّم ُب أسبوع؟!سبوعً أا ٧تلس عليها سريعً  [جروميةاآل] :نقوؿ ،ُب النحو

 ف يذىب للجامعةأفهمها يستطيع و  حضرىاو  مهان لزِ قيمها ىنا مَ نُ  لذلك ىذه الدورات اليت
يستطيع  ؛للجامعة ةرقاالثانوي فهي مِ و  طمن درس ُب ا١تعاىد العلمية ا١تتوسّ  أو ،سًتيحىو مُ و 
كثر الناس ل يذىبوف ألكن  ا،ا ٢ت مناسبً لت تفصياًل صّ ىي فُ و  ،يدرس دروس اٞتامعة فأ

 ء نفسكىيّ  :نقوؿ ٢تم ؟ماذا يفعلوف ،خرىأُب بالد  أوقل للمعاىد العلمية عندنا على األ
ليها إء فًتض فيمن جانو يُ أل ؛ذل الكلية الشرعيةإف تذىب أادرس ىذه ا١تتوف ا١تختصرة قبل و 
 .لدراسة ا١ترحلة الثالثة أهتيَّ و نو درس ُب معاىدىا أ

، ىم ُب الواقع يدرسوف ُب قوف بكلية الشريعة مثاًل لتحِ الشباب الذين يأتوف من الثانوي يَ ف
فما بعده  ،توسط وفوؽ البتدائيىو فوؽ ا١ت ؟ى التعليم الثانويو٢تذا ١تاذا يسمَّ  ،ا١ترحلة النهائية

 .(ا١تستوى الثالث)إل العارل يعٍت ا١تستوى األخَت 
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 ُ؟مالمعلُِّنختارُكيف:ُسادًسا
ا بالعلم فً تَّص من أىل العلم من كاف مخيارات فإنو ٭ترص أف يتخَتَّ  اإلنسافإذا كانت عند 

ىواء ول دع واألللبِ  بانِ جَ مُ ػال اإلنسافو ة، يَ رْ بال مِ ر بو تأثَّ يسألنو  ي؛دْ ت وا٢تَ مْ ع والسَّ رَ والوَ 
م أف يقصد ينبغي للمتعلّ : "كما قاؿ ا٠تطيب البغدادي  ،ويعمل بعلمو ،نسب لشيء من ذلكيُ 

 ."يانةًت والصِّ رؼ بالسِّ يانة وعُ هر بالدِّ من الفقهاء من اشتُ 

ظهر يحو إل عند إنساف ل  ٬تد النَّ ل؟ ر لو ىذا، ماذا يفعلا ل يتيسَّ لكن أحيانً  ،رىذا إذا تيسَّ 
، نديُّ التَّ  تُ ظهر عليو ٝتَْ ييدرس عنده. ل ٬تد األصوؿ إل عند إنساف ل  ؛دينالتّ  تُ ٝتَْ  عليو

يدرس  ل ،د غَتهلبدع واألىواء ولو دل ٬تِ ل يدرس عنده. لكن ل يدرس على داعيةٍ  قوؿ:ن
 .، تسافر ُب طلب العلمتقرأ ُب الكتب ،واألشرطة ،نًتنتعنده. عندؾ ُب اإل

ل يبحث عن أىل  اإلنسافف أا ىنا ُب الكالـ على اختيار الشيوخ جيدً  يعِ ف نَ ألكن ينبغي 
هرة ربة بالشُّ يعٍت يبحث عن العلماء ا١تشهورين كما يفعل بعض طلبة العلم، ليست العِ  ،هرةالشُّ 

وىذا ىو  ،لو بصر ُب العلم ومعرفة فيو اإلنسافأف يكوف  ؛ق ُب العلمحقُّ ربة ُب التَّ وإ٪تا العِ 
 .ذلك الشهرة ليست بشرط ىوما عد ،ا١تطلوب

ويشرح لو بطريقة واضحة. وا١تشاىَت ُب الغالب ىم أكثر  إذل من يستفيد منو اإلنساففيذىب 
كر الذِّ  لِ امِ نساف خَ إذل إقد تذىب لكن  ،ٖتتاج إليو ر لك من الوقت ماقد ل يوفِّ  ،غاًل الناس شُ 

 .وىذا شيء مشاىد ،عليو ُب كل يـو تستطيع أف تقرأ ،ا طويلةقاتً أو عطيك ليس ٔتشهور يُ 
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 عرضتُ أوالعلماء ٢تم عبارات كثَتة ُب ىذا  ا،مشهورً  ايت وأف يكوف إنسانً ال يطلب الصِّ ف
 عنها.

بل  ،أقرانو رو ا، لكن ل يشرو اويش ،أف يبدأ ُب الدراسة على شيخ ل ينبغي أف يستعجلقبل 
تبحث عن شيخ عادل عاقل لو بصر،  تريد أف تدرس ُب كلية شرعية،، واربِ ن عرفوا وخمَ  رو ايش

ميلها ُب مكاف آخر كىي اٞتوانب اليت ٖتتاج إذل ت ما ؟درس فيهايُ الذي  تقوؿ ىذه الكلية ما
 ؟ ذل الرابعةإذل و ُب ا١تساجد من األ

حتاج إليها إف  أطيب فما ىي اٞتوانب اليت  ،ر لك كذا وكذا وكذاىذه الكلية توفّ  :فيقوؿ لك
لتحق أذىب و أ وليس بأف .درسوأىذا ىو الذي  ، إًذااٞتانب الفالين ؟عندي زيادة وقتكاف 

 . ىذا غَت صحيح ؛لبعض الكتب ايكوف تكرارً و  ،ويوجد تاحلق ْتسب ما يُ باٟتِ 

 آمةصاب بداء ىو السَّ حىت يُ  ،ويذىب ىناؾ وينقطع ،كثَت من الناس يذىب ىنا وينقطع
وإ٪تا ينبغي على  ؛نسُ وىذا ل ٭تَ  ،عند شيخ ا ول يستمرنهي كتابً اقا، ل يُ يكوف ذوَّ  ،وا١تلل

وينظر ٢تذا الدرس على مستوى  ،ٍب يستمع ،يذىب و٭تضر، يسأؿ ، يستعجللَّ أ اإلنساف
  أـ ل. الدرس ا١تناسب لو

س بُت يديو وُب لو٬ت ،أنا أريد أف أدرس عندؾ :ؼ على الشيخ ويقوؿا ويتعرَّ سً  يأٌب متحمّ ل
 .ىذا غَت لئق !رىٍب بعد ثالثة أياـ ل يُ  ،ؿو الصف األ

ل  ،لطالب الذي يريد الدراسة ُب كلية شرعيةوٯتكن أيًضا ل ،وإ٪تا يأٌب ُب طرؼ اٟتلقة ويستمع
٦تكن لإلنساف أف يأٌب  ،كلية الشريعة  أوكلية القرآف   أويعرؼ أي قسم يدخل ُب كلية اٟتديث 
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ا من جوا أيضً ويسأؿ الشيوخ ومن ٗترَّ  ،اؾو٭تضر بعض ااضرات ىنا وبعض ااضرات ىن
 .فال يستعجل ،تلك أوأىل العلم من ىذه الكلية 

 .الكتاب عليو أونهي ذلك الفن الزمو ول ينقطع حىت يُ ظفر بالشيخ فهو يُ  ذافإ

 ؛ا من علموكثَتً   أولمو العادل عنو عِ  فزِ تَ خْ فيَ  ،طريقةق الطالب إذل وفَّ ا ل يُ حيانً أ ،ف بوويتلطَّ 
بو لستخرجت منو  تُ قْ فػَ لو رَ " :يقوؿ ،اا كثَتً ـ بذلك علمً رِ اري ابن عباس فحُ سلمة ٯتُ  أبوكاف 
عبة وشُ ". من عطاء إل بالرفق بو ستخرج الذي استخرجتُ أدل : "ريج يقوؿوابن جُ  "،اكثَتً  اعلمً 

ىو  اري منل ٘تُ : ". وميموف بن مهراف يقوؿ"ا فأنا لو عبدكل من ٝتعت منو حديثً : "يقوؿ
 ."اشيئً  ما قلتَ  هودل يضرّ  ،ك علمونف عزَ خَ فإذا فعلت ذلك  ،أعلم منك

ُب األمثلة ٬تادؿ  ،د ُب الدرسرِ س و٬تادؿ ُب كل قضية تَ ويتحمَّ  طُّ تَ شْ لذلك بعض الناس لرٔتا يَ 
مثلة، ًضا جاءت، مثاؿ من األرَ ، عَ هتاا فوَّ غَت مقتنع فيه ،هتافوِّ ا أشياء تستطيع أف تُ أحيانً  ،عليها

 !فو على ما نراه اٟتق فيهاوقِ نريد أف نُ  ؛ل يقوؿ لك:

  .كثَت من العلمب ضياع وفوات  فهذا يسبِّ 
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 ُ؟العلمُتثبَُُيُُكيف:ُسابًعا
 ،ستمعيُ  ٟتب لووبا ،بعتَّ باٟترص عليو يػُ : "فقاؿ ؟ناؿ بو العلمالذي يُ  ما السببّ  :قاؿ بعضهم

 مت مالِ فإنك إف فعلت ذلك عَ  ؛م ٦تن يعلموتعلَّ ، م علمك من ٬تهلعلّ  ،وبالفراغ لو ٬تتمع
 مت".علِ ما ت ظوحفِ  ،جهلت

هبا علماء كابن بدراف وىذه جرَّ  ،اوبالطريقة اليت ذكرهتا سابقً  ،يأٌب طالب العلم و٭تضر الدرس
"، اٞتلوس بُت يدي الشيوخ سنوات ُب ٜتسأكثر من  ما احتجتُ " :و٢تذا يقوؿ ،-رٛتو ا-

ول  ،لدرس اآلخر وقد ضبط الدرس السابقلٍب بعد ذلك يأٌب  ،و٭تفظ يدرس ىذا ا١تنت ويراجع
 فإف ىذا ليس من شأف طالب العلم. ؛غفل ذلكينسى ما درسو ويُ 

جواب و٭تتاج و  ٭تتاج إذل سؤاؿ ،٭تتاج إذل تدريب ،مثل النحو تمارينىناؾ علـو ٖتتاج إذل 
يذكر من  ،ضعف التحصيلُب أسباب  -رٛتو ا-و٢تذا يقوؿ ابن عاشور  ،إذل تطبيقات

 ،درستُ  علوًما٧تد " :مرين والعمل با١تعلومات كما ىو الغاية من كل علم. يقوؿإ٫تاؿ التَّ  :ذلك
يقرأ الناس  !"؛ يقوؿ:بليغ بياف أوالس فصيح لساف ٧تُ  أوادث ن ٨تُ مَ يول نرى فِ  ،تمٗتُ  ابً وكت

ول من  ،وسِ رْ ُب قولو ودَ  نَ حْ اللَّ  ٬تتنبعلم البالغة وعلم األصوؿ وعلم النحو فال نرى من 
وما سبب  ؛ح ُب مسائل ا٠تالؼول من يرجّ  ،يفهمها أوق هبا ر با١تقاصد البالغية فينطِ يشعُ 

سوَّنا وما يشعروف وىم يدرُ  ،المً وىا عِ سمُّ رة اصطلحوا أف يُ جِّ تحَ ا مُ لوا ألفاظً َّنم حصَّ أل إذلك 
 .غايتها والقصد منهاو  بعنواَّنا



 
َهِجيَّةُُ ُالشيخ:ُخالدُالسبتُاْلِعْلمُُِطََلبُُِِفيُالػَمنػْ

ُ

 

(14 - 66 ) 
 

نص  ، ٭تتاج إذل تطبيقاتفالنحو مثاًل  ؛٘ترينات فهي ٘ترينات سطحيةجدت وإذا وُ  :يقوؿ
توف ومع ذلك يلحن ول يدرس الكتب و٭تفظ ا١ت اإلنساف ، ٕتدالدرس يكوف ُب التطبيقات

 ٭تسن النحو.

يطرحوف ا١تسائل  ،مع الطالب ،المذاكرةُمعُاألقراف ،كما أنو ٭تتاج إذل ا١تذاكرة ُب كل العلـو
ماذا يرد ؟ اٟتديث مثاًل  ؟ ما درجة ىذاا١تسألة الفالنية ما الدليل عليها ؛ويتذاكروف ويتناقشوف

 ؟ا١تخالف ٔتاذا احتجَّ  ؟عليو

لو إذل أوَّ عيده على جارية لو من ا فيُ ا كثَتً كاف يرجع إذل منزلو وقد ٝتع حديثً   -رٛتو ا-ىري الزُّ 
ذاكر ٯتكن لإلنساف أف يُ  ؛إعادة الدرس ،"أف أحفظو إ٪تا أردتُ " :ويقوؿ ٢تا و،آخره كما ٝتع

ف يرجع إذل مسجده فيطرح أٯتكن  ،طةبطريقة مبسَّ ، عيد ذلك على أىل بيتوويُ  ،مع زوجتو
فهذا أدعى إذل  ،طةبطريقة مبسَّ  ،٨تو ذلك أوُب العقيدة  أوعليهم ا١تسائل الفقهية اليت درسها 

 .بوت العلمثُ 

: يقوؿ إبراىيم . ينسى حديثوئالَّ ثهم لاب فيحدّ تَّ بياف الكُ بن رجا كاف ٬تمع صِ وىذا إٝتاعيل 
فإنو يكوف   ،ث بو من ل يشتهيودّ ث بو حُت تسمعو ولو أف ٖتُ ا فحدِّ حديثً  إذا ٝتعتَ "

ا دوف بدً أناؿ ل إليو ول يُ وصَ أما الفقو فال يُ : "يقوؿ رّ وىكذا ابن عبد البػَ ". كالكتاب ُب صدرؾ
ا أتى ويقوؿ سعيد بن عبد العزيز بأف عطاء ا٠ترساين كاف إذا دل ٬تد أحدً ". م لووتفهُّ تناظر فيو 

وذكر الزرنوجي ُب كتاب لو ُب التعلم والتعليم بأف  .يريد بذلك اٟتفظ ،مهثا١تساكُت فحدَّ 
ة حَ ارَ طَ مُ : "وقد قيل، ا وزيادةألف فيها تكرارً  ؛ا١تناظرة أقوى من فائدة التكرار أوفائدة ا١تطارحة 

 ".من تكرار شهر ساعة خَتٌ 
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ما درسوه ُب ٣تلس  ر طالب العلمبتذاكُ  ،وىكذا يوصي أىل العلم كما قاؿ ابن ٚتاعة وغَته
 العلم.

د دّ أف ٭ت با٢تاتفولو لإلنساف لكن لألسف اليـو يذىب كل إنساف ُب سبيلو، لكن ٯتكن 
 .ذاكر معوطلب العلم ويُ ين ُب اهبُت من اٞتادّ يكوف من النَّ  ،بعض الوقت مع أحد أصحابو

ُ.توثبُّاُالعملُبالعلمُيُُوكذلكُأيضًُ

١تاذا قيل لو  ،يجيلكم عن بعض أىل العلم مثل الكافيذكرنا وسبق  ،التكرارا وىكذا أيضً 
فكانوا لرٔتا دّرسوا الكتاب عشرات ا١ترات  ،لبن اٟتاجب [الكافية]بػلكثرة اشتغالو ؟ يجيالكافي

 ىم.ت عندفيثبُ  ،بل مئات ا١ترات

الذي دّرس التجويد ا١تستوى الفالين من  ؛أنا أقوؿ إلخواين من ا١تعلمُت اآلف اعتربوا بأنفسكم
كتاب   أو ،ثاين ثانوي أوذل ثانوي و دّرس الفقو أل أو ،٨تو ذلك أوؿ و  ا١تستوى األالتجويد مثاًل 

، ول ٭تتاج أف اتامً ا بً تشرُّ  بوماذا ٬تد؟ ٬تد أنو قد تشرَّ  ،دّرسو سبع سنوات ،٨تو ىذاو  [التوحيد]
 حافظ لكثرة التكرار.ىو  ٭تّضر،

أحد ا١ترات ١تا جاء ىنا ُب درس الفقو قبل أف ٬تلس وىو  -حفظو ا-الشيخ عبد ا اٞتربين 
أتى بأبيات ُب أٝتاء النكاح ومعٌت كل  ،جلس ،النكاح لت لو:ق ؟ىو الباب ما ، قاؿ:واقف
ىو رجل  ؟هبا. ١تاذا كاف هبذه ا١تثابة ا لرٔتا دل يأتِ أيامً  اإلنسافأشياء لو حّضر بء وجا ،اسم

ب ىذه األشياء فال ة بعد مرة حىت تشرَّ ر دراستو وتعليمو مرَّ لة وىو يكرّ و امتط اعقودً  جلس
 .٭تتاج إذل مزيد مذاكرة فيها
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 .س على ذلك سائر العلـونت ُب ا١تدرسة وقِ أسو  ىذا فيما تدرُ رب اعتَ 

تركناه ُب الشمس لو  ىذا الكأس من ا١تاء مثاًل  !ص ىي النهايةا١تشكلة أننا نقرأ مرة وخال
أين  ،اٞتواب ل ىل سنجد فيو ماء؟ ،كاملة ئنا بعد سنةعرية من ا٢تواء وغَته وجِ وعوامل التَّ 

 الغد ىل سنجد ا١تاء؟ ل ئنا ُبلة وجِ و ار. اآلف لو تركناه على ىذه الطيذىب ا١تاء؟ يتبخَّ 
عرية عندنا كثَتة من األشغاؿ وا٢تمـو الطارئة وا١تزعجات وإذل غَت عوامل التَّ نحن ف .سيتبخر

 ر العلم.تبخَّ في، اإلنسافطبيعة عقل و  ،ذلك

فيو وتكاثر  بّ نت تصُ ا فإنو سينتهي ويتالشى ما فيو ل ٤تالة، فإذا كُ ثقوبً فإذا كاف ىذا الكأس م
وإذا كنت تضع فيو بقدر  ،ىذا ا١تاء فإنك إف صببت فيو أكثر ٦تا ينقص ل ٮترج منو بل سيزيد

 ،ف كنت تضع أقل فإنو سيكوف ُب تناقصإو  ،ابقدر ما ٮترج منو فسيبقى متماسكً و  نقصما ي
 ا فإنو سيجف.ضو شيئً وّ ل تعكنت ف  إو 

ا ُب رئاسات وأعماؿ تبً ل رُ و٭تصّ  ،ألواف الوليات الشرعيةي لِ رٔتا يَ ٕتد بعض الناس  لذلكف
ؿ على دفعتو لرٔتا ُب و ىذا كاف األ ،لم كأنو عاميّ وإذا تكَّ  ؟!لهاستغرب كيف حصَّ ت ،ووظائف

شغل عن العلم فتالشى عنده  ،القضاء وغَته نغل بأعماؿ ما لكن شُ كاف متفوقً   ،أياـ الدراسة
 .وىو شيء نشاىده ،كاف من األذكياء النابغُتإل  و  ،وصار هبذه ا١تثابة

 ل:، وقد قين مراعاهتاوالشاىد أف ىذه األمور ل بد مِ 

 امَ لَّ عَ ا تػَ ي مَ سِ ا نَ لمً عِ  دْ فِ تَ سْ ودل يَ  * * * لموِ عِ بِ  لوـِ و العُ ر ذُ ذاكِ إذا دل يُ 

 !ىمَ عَ  وِ عِ اـ ُب ٚتَْ مع األيَّ  يدُ زِ يَ *  * * بٍ ىَ ذْ مَ  لِّ ُب كُ  بِ تْ للكُ  عٍ امِ جَ  مْ كَ فَ 
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ا٢تمة  عارلمالء من يكوف  من الزُّ ًَت ث فاخْ دوائر ثال ؛دوائر كما يقوؿ ابن اٞتوزي حبةالصُُُّو
 :. فهذا كما قيلنسَ ق حَ لُ اىة وخُ زَ صاحب نػَ  ،انة، صاحب ذكاءيَ صاحب دِ 

 ؟!دُ سُ فْ يػَ  رَ آخَ  ادِ سَ فَ بِ  حٍ الِ صَ  مْ كَ  * * * وِ تِ اَل ُب حَ  الفَ سْ الكَ  بِ حَ صْ ل تَ 

 !دُ خمُ يَ فػَ  ادِ مَ ُب الرَّ  عُ وضَ يُ  رِ مْ جَ ػكالْ  * * * ةٌ عَ يػْ رِ سَ  دِ يْ لِ إذل اٞتَ  دِ يْ لِ ى البَ وَ دْ عَ 

، وف بوئويستهز  ،طونوثبّ الُت فيُ طَّ ن البَ اذل مِ سَ ن الكُ مِ  اناسً أُ  بَ احَ صَ  إنسافٌ  ؛داىَ شَ وىذا شيء مُ 
 .العلم نلونو عشغِ فيُ  ،ؿجوُّ التَّ و  وتصَت الصناعة ىي األكل والشرب والنـو

ل : "بن أيب كثَت كما قاؿ ٭تِت،  دهُْنُجُُماُعندهُمُُِؿيبذُُإذل أف  اإلنسافوىكذا ٭تتاج 
 ".مسْ م براحة اٞتِ لْ ستطاع العِ يُ 

 لِ حْ النَّ  رِ بَ إِ  نْ مِ  دِ هْ الشَّ  وفّ دُ  دَّ ول بُ * * *  ةً صَ يْ خِ ا١تعارل رَ  اؾَ رَ دْ إِ  ينَ دِ يْ رِ تُ 

 اربِ الصَّ  قَ عَ لْ  تػَ حىتَّ  دَ جْ مَ ػال غَ لُ بػْ تػَ  نْ لَ * * *  وُ لُ آكِ  تَ نْ أا رً ٘تَ  دَ جْ مَ ػال بِ سَ ل ٖتَْ 

 ."قةشرِ كانت َّنايتو مُ قة  رِ من كانت بدايتو ٤تُ : "قيلوقد 

ىذا الفتور والنقطاع كما يذكر أىل العلم  ،ور وانقطاع لوتُ ٭تصل فػُ  ل ،متابعةو٭تتاج إذل 
عة اليت تكوف يـو ُب طِّ تقَ مُ ػروس الالدُّ  اتِ آفَ  نمِ  أفَّ  نقوؿ و٢تذا ،موسياف ما تعلَّ ب لو نِ سبِّ يُ 

 إل ماهم وتالشى ما حّصلوه، مُ ت ٫ِتَ فَ عُ ا وضَ و سُ والطالب قد نَ  ،جازاتُب اإلاألسبوع وتنقطع 
 .شاء ا
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ولذلك ٕتد اآلف من ىم أعلم أىل الزماف ُب عصرنا ىذا ٦تن  ؛العلمُللناسُبذؿُُوىكذا أيًضا 
 وىم أكثر الناس بذًل  ،-رٛتهما ا-الشيخ العثيمُت والشيخ بن باز  ؟ ُب بالدنانعرؼ مثاًل 

 .ـو الواحدكثَتة ُب الي  اد للواحد منهم دروسً ٕتِ  ،لعلمل

 كنت أقوؿ لو: "يقوؿ ،ُب بيتو ووىو مدير مكتبعن الشيخ بن باز،  يقوؿ الشيخ ٤تمد ا١توسى
 !وقتأي ما عنده  "،نا اتوضأأو  يَّ قرأ علا :قاؿ ؟ا ألقرأ عليك ُب كتابعطٍت وقتً يا شيخ دل تُ 
 !لحظتم "توضأأنا أو  اقرأ عليَّ " ،عليو فيو أقر يُ كل وقت 

يُبارؾ ٢تم ُب بذلوف العلم الذين يىؤلء  ؟!كم نأكل  ؟كم نناـ؟!  قاتأو و٨تن كم عندنا من 
 -رٛتو ا-مثل الشيخ عبد العزيز بن باز  ر شخًصا، تصوَّ اويكونوف ىم األكثر علمً  ذلك،

افًتض أنو ما بدأ يطلب العلم إل بعد  ،ز التسعُتو اج ؟حينما مات كم بلغ من العمر
 اليـو يقرأ عليو ُب ،ُب مدة لرٔتا تقارب السبعُت سنة اإلنسافقرأ على ف يُ أيكفي ل أ ،العشرين

ا ٢تا كاف إذا غاب أحد من ُب اٞتامعة اإلسالمية حينما كاف مديرً  ،لرٔتا أكثر من ٜتسة دروس
فأعمارىم ُب  ،سهم وىو الرئيسا١تكاف ويدرّ  دُّ ٨تو ذلك يأٌب الشيخ ويسُ  أوسافر  أوالشيوخ 

 .اأكثر الناس علمً  صاروالذلك و  فهم أكثر الناس بذًل  ،العلم

 ؛نابيعويرت نفق منو تفجَّ ألمو للناس و ؿ عِ ذَ ما بَ العادل كلَّ " :-رٛتو ا-كما يقوؿ ابن القيم 
ما دل يكن  مُ لْ ل لو بو عِ و٭تصُ  ،مولِ فظ ما عَ بتعليمو حِ  بُ سِ تَ كْ فيَ  ،اوظهورً  ةوقو  ةداد كثر ز فا

م هبا فإذا تكلَّ  ؛ز اإلشكاؿيِّ ن حَ مِ  ةنفسو غَت مكشوفة ول خارج ُب ةلأورٔتا تكوف ا١تس ،عنده
 .دشاىَ ء مُ يوىو ش "،أخرى حت منها علوـٌ تَ فَ ت وانػْ ءَ اضَ أَ ضحت لو و مها اتَّ وعلَّ 
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 ،كل الزبيبأموف على العلماء يتكلَّ  ،اٟتفظ يّ قو تُ و ، ةالذاكُرُيقوُُّتُُياألمورُالتُةمراعامع 
ب سبِّ تُ  شياء اليتمع اجتناب األ ،ا شرب العسليضً أذا كوى ة،باف وا١تستكغ اللِّ ضْ على مَ ا أيضً و 

اللنب  أووشرب ا٠تل وكثره اللنب  ءالَّ كل التفاح اٟتامض والباقِ أف أفكانوا يروف  ة،ضعف الذاكر 
 ة.شياء تسبب ضعف اٟتافظاٟتامض بالذات كل ىذه األ

ذا رأى معنا اللنب إكاف : "يقوؿ ابنو عبد ا -ارٛتو - يالشنقيطمُت الشيخ ٤تمد األ
 .ضعف اٟتفظ أو ةف ذلك يسبب ضعف الذاكر أل "؛وغضب ةاٟتامض انتزعو بشد

 .ل بالصربإ يءول يكوف ش ،٣تالس العلم ُبعلى اٞتلوس  اإلنساف يصبرف أا يضً أوىكذا 

 ُصوارؼُوموانعُالعلم
ا يكوف حيانً أ، اجدً  ةىذه القواطع والصوارؼ كثَت  ،وارؼانعُوالصَُّوَُمَُػعُوالاطُِوَُىُالقَُوقَّتَُويػَُ

ا١تتوسط والثانوي أقبل على العلم  ةمرحل ُب ي،الشرعالعلم  ُب ةلو رغب انسانً إطالب العلم 
قاؿ  ،أريد أف أذىب للكلية الشرعية :اٞتامعة، قاؿإذا أراد أف يسجل ُب ، الدروس وكذاوعلى 

ىم ل يفهموف و  !ُب ا١تسجد ااحضر درسً  ،تريد كلية شرعية :١تاذا؟ قالوا :قاؿ ،ىيهات!: أىلو
فيَػَرْوَف أنو يدرس ُب كلية ُب علـو طبيعية و٨تو ذلك من أجل  ،هرَ دْ العلم الشرعي ول يعرفوف قَ 

 (..لنُتموتُنفٌسُقبلُأفُتستوفيُرزقهاُوأجلها)و ،الوظائف و٨تو ذلك

سة آلؼ لاير من عادٍل يكوف ٭ُتَصِّل وظيفة ٓتمج ُب علـو طبيعية وغَتىا وأين ىذا الذي يتخرَّ 
 ؟!روفالقُ  مرِّ  ىعل امشسً 
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ج ُب كلية ٗترَّ  أو ،ُب شركة اموظفً  وأ اسً مدرّ  -رٛتو ا-لو كاف الشيخ عبدالعزيز بن باز ر تصوّ 
آخر من ىذه  اادرس ٗتصصً  ،ل: وقاؿ لو أىلو ،هبذه التخصصات ودل يشتغل بالعلم الشرعي

 أوراتبك ٙتانية آلؼ يكوف  ،العلـو الدنيوية وا١تادية لكي تعمل وٖتصل على وظيفة ُب شركة
 أين ىذا من ىذا؟! ..عشرة آلؼ

جوف من كليات شرعية عبارة عن موظفُت وليس ٢تم من العلم ٨تن ل نتكلم عن أناس يتخرَّ 
و٢تذا حينما نطرح بعض  ،امً ػبل نتحدث عن إنساف يكوف عال ؛ل نتحدث عن ىذا ،شيء

ىؤلء لـز يدرسوف ُب دراسة نظامية ألجل  :الربامج ُب بعض البالد يقوؿ بعض اإلخواف
شيء ُب  رُ دَ نْ أَ  ،ىو ُعملة نادرة ،ريدهفالكل ي امً ػىذا إذا َٗترَّج عال :نقوؿ ،الوظائف بعد ذلك

 .الَعادَل ىو العلماء بالشريعة

لنُتموتُنفٌسُ)فا١تقصود أنو  ،يعجز الناس عن كفالة عادل! ،ااآلف كفالت الُدعاة كثَتة جدً 
ا٠تَْلق تستغرب بعض الناس من أين  أحواؿلت ُب وإذا تأمَّ  ،(قبلُأفُتستوفيُرزقهاُوأجلها

 من وظيفة بسيطة وعنده أمواؿ وماليُت وأراضٍ  امتقاعدً  اول ترى إل إنسانً  ؟!٢تم ىذه األمواؿ
 .الرزاؽ وىو الذي أعطاه ا ىو؟ من أين جاءت ،وأشياء

ا نادرة ُب علـو مادية و٨تو ذلك عليو  ومع ذلك ٕتد ،وٕتد آخرين ذكاء ودراسة وٗتصصات لُرٔتَّ
 .فا ىو الرزاؽ ؛من الدنيا يًئاوما حصَّل ش اديونً 

؛ ل :ادية و٨تن نقوؿ لوا١تناحية الذل إالناس ينظروف  ،نُأفُيُلتفتُعنوفالعلمُأشرُؼُوَأجلُُّمُِ
شيخ اإلسالـ، ابن القيم،  ؛للناس الطريق ءفنحن نتكلم عن مشس تضي ،أعلىإذل اصعد 
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زالت  علماء ل ..،الشاطيب ،الشيخ ٤تمد بن إبراىيم، الشيخ ابن العثيمُت، الشيخ األلباين
ي حقيقة العلـو عِ ر ىذا ول يَ م الناس عليهم. فكثَت من الناس ل يتصوَّ د أٝتاؤىم ويًتحَّ تًتدَّ 

ص الفالين ألجل أف تشتغل خصُّ ص ُب التَّ تخصَّ تتذىب و  ،ل :يقوؿ لو ،ـ ولدهلزِ فيُ  ،الشرعية
 !فيكوف قد قضى عليو ،ُب الشركة الفالنية

ٍب بعد ذلك ينقطع  ،ؿو اؿ و٭تو اؿ و٭تو افيح ،بح ُب خالؼ األمواجسيأف ؿ و احىت لو ح
 .ر.وىذا أمر نشاىده ويتكرَّ  ،وينتهي

تصّور العلم ي ،عند بعض الطالب كما ذكرت لكم ُب ثنايا اٟتديث قصورُالتصّورىكذا 
 !سنوات؟ أربعة لماذا أجلسفذكرات، ا١تحفظ  ىوالشرعي 

ا ٭تسبوف أو ، ٍب بدجاء مرّة بعض الطالب من الياباف ُب اٞتامعة اإلسالمية ودرسوا قلياًل 
فخرجوا  ،وكذا من ا١تكاسبق كذا سنوات ٦تكن ُب الياباف ٨تقّ  قالوا: أربعةوف باألرقاـ، ويعدُّ 

 !. ىل عرفوا قيمة العلم الشرعي؟ ماذا حّصلوا اآلف ُب الياباف؟ورجعوا

  وينقطع. يفًتُ  رعاف مافسُ  ،رغبتوُضعيفةُفيُالعلمُالشرعي اإلنسافا يكوف ا أحيانً وىكذا أيضً 

وكثَت من الناس قد يبدأ برغبة فإذا جاء ودرس العلـو الشرعية ُب   ،تحّوؿُالنّيةا وىكذا أيضً 
تفكَت التالميذ  :يذكر ،قاتبن عاشور: من ا١تعوِّ او٢تذا يقوؿ  ؛كلية من الكليات تغَّتت نّيتو

األىم من ذلك وىو الكماؿ  منذ البتداء لستعجاؿ ٖتصيل الشهادة من غَت تفكَت ُب
 العلمي.
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ا ٍب ٕتد الطالب يأٌب متحمسً  ؛وىذا شيء نشاىده ،اذه القضية وعاهبَ والشاىد أنو تكلم على ى
نريد منكم مذكرة يا شيخ. صارت ، احذؼ ىذا ؟ىذا ٤تذوؼ ،بعد ذلك يشغل الشيوخ

أنت راغب ُب العلـو الشرعية! ما الذي حصل؟ نيتو  ،بحث عن اذوؼتالقضية مذكرات و 
 !تتغَتَّ 

الصداع  أنا أريد أف أدرس العلـو الشرعية، ما لك ُب يقوؿ: ،اب أحيانً ٕتد الواحد ينتسِ 
يبحث  ،أريد أف أدرس العلـو الشرعية، فإذا درس أشغلهم :يقوؿ والدراسة بعد ىذا العمر؟

 !ينسى ذلك ؟ن الرغبة ُب العلم الشرعيأي، نريد مذكرة نصورىا ؟ين اذوؼأواتصالت، 

س ٍب بعد ذلك إما يأٌب وىو متحمّ  ،الشرعيةاخلُت ُب الكليات وىذا يقع فيو الكثَت من الدَّ 
و فقط ٫تُّ يصَت و  ،ٔتا يدرسوويزىد  ،غَت ذلك فتضعف ٫تتو أويراىم  نبسبب الزمالء الذي

 ٕتد ىذا ذا؛ و٢تٖتصيل الدرجات العالية والتفوؽ دوف التحصيل العلمي أو، التخرج والنجاح
قد ولكن  ،اوالقراءة وحضور ٣تالس العلم إطالقً الع طّ ة لو ُب العلم والبحث والل ٫ِتَّ  اإلنساف
من أجل أف يكوف ؽ ُب ىذه الدراسة ويتفوَّ و أف ٭تفظ ٫تُّ  ،ا١تذكرات ؿ ألنو ٭تفظو ٕتده األ

وىكذا ُب قضايا  ،ستاذأستاذ مشارؾ ٍب أإذل  ةى بعد الدكتورايًتقَّ  اضرًا، ٍب بعد ذلكا ٍب ٤تعيدً مُ 
 !حصيلتو العلمية ٕتد أَّنا ضعيفة ، وإذا نظرت إذلوظيفية ْتتة

جدت النية عند ا١تعلم وعند التلميذ وُ  ذاوإ ،أف ٭تذر من ىذا اإلنسافوىذه مشكلة فينبغي عن 
 .ةالعلم إذا كانت لو فيو رغبة وعنده أىليَّ  من لفإنو ٭تصّ  -بإذف ا عز وجل-
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من التعليم ومن رؤية  ملَّ قد وأنو  ،بء ثقيل عليوسف يأٌب الشيخ ويرى أف ىذا عِ ولكن لأل
ل ثاقُ ُب غاية التَّ أيًضا والطالب  ،تأٌب اإلجازاتتنتهي، ومىت األياـ مىت  دُّ ويعُ  ،الطالب

بذلك  ـفيتربَّ  ،يضيق صدره بالعلم والدراسة ٍب إذا كانت ليلة الذىاب إذل ا١تدارس ،جروالضَّ 
 !ويفرح بغياب الشيخ

مر آيتو  ؛ فيغيب،شياءيزىد هبذه األو رعية والعجيب أنك ٕتد بعض الشباب يذىب إذل كلية ش
وٕتد  ،ويفرحوف إذا غاب الشيخ ،اويأٌب الشيخ فال ٬تد أحدً  ،مع زمالئو بالغياب اٞتماعي

وذلك إ٪تا يعطيو  ،يسافر من أجل حضور درس أو ،ا على بعض الشيوخح  لِ حدىم يذىب مُ أ
 !وىذا ُب غاية اٟتماس ،ٖتضَتا ويأٌب بال ا يسَتً من وقتو شيئً  حرجالذي أُ  اإلنسافىذا 

 ،ارارً ه مِ ربَّ ه وحَ سو سنوات طويلة وخربِ الشيخ ىذا قد درَّ  ،في ُب الكلية اآلذطيب ىذا الدرس ال
 ؟!خروٖترص على ذاؾ الدرس اآل ،١تاذا ل تستفيد منو ،لو نٌ تقِ فهو مُ 

 فّ ٦تن ٭تت أوما من زمالئو إ ؛ايط أحيانً بِ ثْ ذل ما ٭تصل من التَّ إضافة إ ،قلةُالصبرا وىكذا أيضً 
والدورات ىذه ليست  ،والدروس ل تصلح لك ،العلم ل يصلح لك ؛ يقولوف:غَت ذلك أوبو 
والذي يقوؿ ىذا الكالـ ما حضر قط ُب يـو واحد حىت  ،الدورات ىذه غَت ناجحة أو ،لك

، العلم ؽ عن حضور ٣تالسعوِّ ويوجد من يقوؿ ىذا الكالـ ويُ  ،ف ٭تكم أل٭تكم وليس أىاًل 
 .فينبغي أل نستجيب

 ،ٯتر ْتالت من الرتفاع وا٢تبوط اإلنسافا أحيانً  ؛اإلنسافضعفُالهمةُعندُا كذلك أيضً 
سواء الضعف ُب  ،لفقو التعامل مع النفس اإلنسافلذلك ٭تتاج  ،فقد يكوف ا٢تبوط ىو ا٢تبوط
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فالضعف ُب العبادات لو طريقة ُب العالج والرتقاء  ،الضعف ُب ا٢تمة ُب العلم أوالعبادات 
 أويسافر  أوا ٯترض أحيانً  اإلنساف ؛ا لو طريقةوالضعف ُب العلم أيضً  ،اا فشيئً بالنفس شيئً 

الع والبحث وقضاء الساعات والصرب تلك القوة ُب الطِّ بفما تعود نفسو  ،غَت ذلك أوينقطع 
 ،اا فشيئً ليها شيئً إيقرأ الكتب اليت ٯتيل ف ،فتلطُّ من ال يءذل شإفيحتاج  ،الطويل و٨تو ذلك

 .فيقرأ ُب اليـو ساعة ٍب ساعتُت ٍب ثالثة حىت يرجع ٟتالو السابقة ،والكتب ا٠تفيفة حىت يأنس

لكن  ،ُب ٤تبة العلم ،ميكوف عنده عاطفة التعلُّ  أو ،مانيُالفارغةقُباأليتعلَّوكثَت من الناس 
 لو ٫تة عالية، يقوؿ الز٥تشري:يس ليس لو برامج قوية وجادة ول

 ؟ياقِ رَ  رَ خَ آو  نخفضٍ مُ  ُتَ كم بَ *  * * يِت بَ تػْ ماين رُ ؿ باألوِ ا٭تَُ  نْ يا مَ 

 ؟!ياقِ ٟتََ  ؾَ ابعد ذَ  لُ مَ أْ وتَ  * * * امً وْ نػَ  وُ عُ يػْ ضِ تُ ا وَ رً ىِ اي سَ لِ يْ لَ  تُ يْ بِ أَ أَ 

نا لست أ :يقوؿ، رُىوُبذلكشعَُُيُ أو ،بالنقصُاإلنسافُلربماُيشعروىكذا على كل حاؿ 
 .ةىذا اجملالس الشريف نا لست بأىل للجلوس ُبأ :ويقوؿا حيانً أ يءالسر ماضيو يتذكَّ  أو ،بأىل

، ا للعلما بزعمو وطالبً لرٔتا يريد أف يكوف تاجرً  ،والحرصُعليهاُشتغاؿُبالدنيااَلوىكذا 
 اإلنسافا فأحيانً ، أكثر العلماء ما كانوا كذلكوتاجرًا"!، لكن ابن ا١تبارؾ كاف عا١تا " :يقوؿ
 ة.تكسر نفسو وتقطع عليو الطريق بعد البداي وأف دهقعِ ق بأمور من شأَّنا أف تُ يتعلَّ 

ضعف التحصيل وكما  ا ُبا عظيمً فإف ٢تا شأنً ة، حبيها األأ يالذنوبُوالمعاصوىكذا 
 :تعرفوف
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 يإذل ترؾ ا١تعاص فأرشدين ي * * * فظحِ  وءَ سُ  كيعٍ إذل َو  شكوتُ 

 يهدى لعاصا ل يُ  ونورُ * * *  ورٌ العلم نُ  بأفَّ  خربينأو 

األكل وكثره النـو والفضوؿ من  ةكثر   ،اَلرتخاءُوالتثاقلُوالكسلتسبب لو  ا األمور اليتيضً أو 
فإذا أكثر ة"، سن ةمنذ ست عشر  عتُ بِ ما شَ " :يقوؿ -رٛتو ا-فعي الشا ،ىذه األشياء

 ورث فتور اٟتواس.كل فإف ذلك يُ من األ اإلنساف

كل والشرب والنـو األ ةمنو مع كثر  ةغيالعلم وٖتصيل البُ  ُب فالحال اـَ ن رَ مَ " :يقوؿ ةن ٚتاعابو 
 .ة!"العاد ُب فقد راـ مستحياًل 

 ف طالب العلمأيرى  ،كتاب )أليس الصبح بقريب (  ُب ةىذه القضي ُبوابن عاشور لو كالـ 
على  يسَتوفَّنم أهتم من عاد :ويقوؿ ،ةوالنشاط واٟترك ةمن الرياض ءف يكوف ٢تم شيأ٭تتاج 

 .البدف يؤثر على األذىاف ُبا وىذا يسبب ضعفً  ،التثاقل ةغاي ُبو  ة،نرسـو معيَّ 
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 تبتئسَُلُالمعلمُأيها:ُثامًنا!ُ
 ،ط وتنكسر نفسوفلرٔتا يتثبَّ ، االبذؿ لكن ل ٬تد طالبً حاؿ من العلم و  ُبيكوف  اإلنسافا حيانً أ

 .ر فيو ذلك يؤثّ لَّ أ يفينبغ

 ؟"من يريد النحو: "ؿو قيالنحو ا١تعروؼ كاف يقف على بابو و  ُباإلماـ  -رٛتو ا-ابن مالك 
 ا ل يعرؼ ابن مالك؟ن منَّ مَ  ة،صاحب األلفيَّ  !أحد يوول يأت

ا١تسجد  ُبا وكاف ٬تلس بعد الصبح نافعً  كنت آٌب: "يقوؿ -رٛتو ا-وىكذا اإلماـ مالك 
أحد معاصريو  فَّ أرباح  بن أيبترٚتو عطاء  ُبذكر  -رٛتو ا-والذىيب  "،حدأفال يكاد يأتيو 

ل  "،ةٙتاني أو ةل تسعإلس معو ٬ترض عند الناس وليس رضى أىل األأعطاء وىو  رأيتُ : "قاؿ
 ٬تلس عنده آلؼ!

٨تو ذلك  أو ةحضرىا عشر  ةألقى ٤تاضر  أو ةٙتاني أو ةبعض طالب العلم اذا جلس عنده تسع
منُُ؛ مثل ىذا ل يليق ،ولرٔتا ٖتامل عليهم ،ل عدد قليل انقطع وغضبإالدرس ما ٭تضره  أو

ُي..بالنوَُلُيُُإفُةكانتُلوُنيَّ

ُوماُصدؽُاهللَُُ،والقصد ةضبط الني ُبا أصعب وكاف ىذا أيضً  ،ر الناس شاع غلطكذا كثُ إ
ُ..بمكانوُرَُعَُشُُْيَُُلَُّأهُرََّلُسَُإُعبدٌُ

بعد ذلك  ول يبارل ،سفْ يراقب قلبو وحركات النػَّ  ،اح نيتو دائمً يبذؿ العلم ويصحّ  اإلنساف
 ليس إليو. يءىذا ش ،لوفقبِ ل يُ  أولوف على درسو قبِ الناس يُ 
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 ةاٞتامع ُب ةا١تدين ُبقاؿ لو أحد الشيوخ حينما كاف  -رٛتو ا-الشيخ عبد العزيز بن باز 
وفالف  ،ل عدد قليلإيا شيخ ما ٭تضر درسك " :قاؿ لو ي،ا١تسجد النبو  ُبرس يدّ  ةسالمياإل

٨تو  :قاؿ ؟رلكم ٭تضر   :قاؿ !،ا١تئات العلم ومع ذلك ٭تضر لو ُبمنك  بذل قريإ ل يصل
ل ٭تضر  ةسنوات طويل يبق -الشيخ عبد العزيز رٛتو ا ة"،برك" :فأطرؽ وسكت وقاؿ ة،عشر 
 .ل ىذا العددإلو 

 كاف ٭تضر لو  جربين ابن الشيخ ،ل عدد قليلإؿ أمره ما كاف ٭تضر لو أو  ُبالشيخ العثيمُت 
 ؟!١تاذا يضجر اإلنسافف !طالب واحد، سنوات وليس من أىل البلدلطالب واحد 

ُ  
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 !ُتاسًعا:ُأنتُأيهاُالمتعلِّمَُلُتبتِئس
 ..ال خَتً تأمَّ  ،ل تبتئس ،ىذا رفع للمعنويات

فظ و٭تُ  ،ربعُتفقد طلبو بعد سن األ ،رب السن٦تن طلب العلم على كِ  يليم الراز ىذا الفقيو سُ 
ة بن ٛتز  يوعل ،ا مثل صاحل بن كيساف والعز بن عبد السالـيضً أمثل ىذا العدد من العلماء 

 !بعد األربعُت إلاإلماـ ُب النحو ما طلبو  ،حويي النَّ ئاسالكِ 

ٍب  ،وكاف ذا صوت حسن ايً غنػّ ؿ أمره مُ أو أحد اٟتنابلة كاف ُب  فيسبن النَّ وىذا عبد الرٛتن 
 [.رؽا٠تِ ]تاب من ىذا ا١تنكر وطلب العلم وحفظ كتاب 

أبوه من علماء و ، ىلو نصارىأا وكاف ي كاف نصرانيً ئابَّ يب اٟتسن اٞتُ أبن ا عبد ا ىكذا أيضً و 
قاؿ بعض من ، ف وطلب العلمآسلم وحفظ القر أولكنو  ،فيو وكانت النصارى تغلو ،النصارى

 ".كانت لو مهابة وجاللة ُب بغداد: "هآر 

قاؿ عن نفسو أنو كاف ذات يـو ُب  ،قيٛتد بن عبد السالـ كاف قاطع طر أوىكذا نصَت الدين 
ل بُت ٩تلتُت يتنقَّ  افرأى عصفورً  ،٩تل ئطُب حا أوا ٖتت ٩تلة جعً أثناء قطعو للطريق مضَّ 

! لقي ٢تا الطعاـعمياء والعصفور يُ ة خلتُت فرأى حيَّ النَّ  ىحدإب وصعد إذل جِ فعَ  ،نتظاـاب
ا أيضً  نقولو اوىذ .خلقع منو وٝت، ب من ذلك وتاب من ذنبو وطلب العلم وٝتع الكثَتفتعجَّ 

 ..لذين يًتكوف العلـو الشرعية من أجل الوظائفل

وبينما ىو يستملي قوؿ النيب صلى  ،اد بن سلمةملي اٟتديث على ٛتَّ تَ سْ يَ  ويو كافسيبوىذا 
 (ليسُأباُالدرداءألخذتُعليوُُئتُُليسُمنُأصحابيُإَلُمنُلوُشُِ: )سلما عليو و 
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يا  تَ نْ ٟتََ " :فقاؿ ٛتاد "، وظنو اسم ليس،الدرداء أبوليس و: "ويفقاؿ سيب، واٟتديث ل يثبت
ا علمً  بسأطلُ  ،ـرَ ل جَ " :فقاؿ"، ستثناءاوإ٪تا ليس ىا ىنا  ؛ث ذىبتا حيذليس ى و،يأو سيب
 !عرَ بػَ ـ ا٠تليل فػَ زِ فلَ  "،نٍت فيوحِّ لَ ل تػُ 

قاؿ  ،من اٟتديث ًئايكتبوف شي مع قـو سيبويوسلمة أنو جاء إليو خر يرويو ٛتاد بن آوخرب 
كاف "، و صعد النيب صلى ا عليو وسلم الصفا" :لتفقُ  ،فاكر الصَّ ذِ  مليتُ أفكاف ُب ما  :ٛتاد

ألف الصفا  ؛ل الصفاءيا فارسي ل تقُ " :فقلت "،الصفاء با٢تمزة" :ىو الذي يستملي فقاؿ
 "!م العربيةحكِ أُ ا حىت كتب شيئً أل " :فلما فرغ من ٣تلسو كسر القلم وقاؿ "،مقصور

 .وقيل ٨تو األربعُت ،ةثنتُت وثالثُت سناقيل عاش  ،ف سيبويو مات وىو صغَتأومن ا١تعلـو 

بو أبو علي  فمرَّ  ، حينما كاف يقرأ النحو ّتامع ا١توصلٍّت ا ما جاء عن عثماف بن جِ وىكذا أيضً 
قبل أف  تَ بْ بػَّ "ز فقاؿ لو أبو علي:  ،ر فيهافقصَّ  ،صريفالفارسي فسألو عن مسألة ُب التَّ 

ر مكاف الفارسي فيو أف تصدَّ  بالتصريف إذل واعتٌت !و من يومئذ مدة أربعُت سنةمَ زِ فلَ  "،ـصرِ ٖتُ 
 .ببغداد

 ،أكتب الشعر فآٌب البوادي فأٝتع منهم ئًاامرِ  كنتُ " :يقوؿ -رٛتو ا-ماـ الشافعي وىذا اإل
فضربٍت رجل من  ،طوْ بالسَّ  قدميَّ  يد وأضرب وحشيَّ بِ لَ لِ  شعرب لمكة فخرجت وأنا أ٘تثَّ  متُ فقدِ 
 ا؟مً علّ رجل من قريش ٍب ابن ا١تطلب رضي من دينو ودنياه أف يكوف مُ  :فقاؿ ،بةجَ ي من اٟتَ ئورا

 ا كَ لِ عْ و يػُ تفقَّ  ا؟معلمً  تَ دَّ فعُ  * * *  فيو إذا استحكمتَ  عرُ شِّ ما ال
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، مالك ىمت علٍب قدِ : "أف قاؿ إذل ".يينةفكتبت ما شاء ا من ابن عُ  ؛فنفعٍت ا بكالمو
 ".و تعلو يا ابن أخيتفقَّ  :قاؿ رل َتكتاب السِّ   عليو إذل فلما عرضتُ 

يقوؿ جعفر  ،طُتَّ ا١تلقب ٔتُ  ،بو جعفر ٤تمد بن عبد اأث الكوفة وىذا الشيخ اٟتافظ ٤تدّ 
 مع الصبياف وكنت أطو٢تم فنسبح ا ألعبُ صبيً  كنتُ   :قاؿبت هبذا؟ قِّ لُ  دلَ  لت ١تطُتَّ ق" :ديلْ ا٠تُ 

 دل ل ٖتضر ٣تلس العلم؟ يا مطُتَّ  :عيم فقاؿ رلبو نُ أا ر يب يومً صَ فبُ ، نوف ظهريطيِّ فيُ  ،و٩توض
 ".شيخ ةوكتبت عن أكثر من ٜتسمائ ،بو نعيمأاٟتديث مات  فلما طلبتُ 

فقاؿ  ،ودل يركع جلسفدخل ا١تسجد ف جنازة مو الفقو أنو شهديذكر سبب تعلّ  وىذا ابن حـز
فلما  .وركعت متُ فقُ  :قاؿ ة،ا وعشرين سنوكاف قد بلغ ستً ، ٖتية ا١تسجد قم فصلِّ  :لو رجل

ليس  ،اجلس ،اجلس :فقيل رل ،بالركوع ا١تسجد فبادرتُ  دخلتُ  ةعلى اٞتناز  ةرجعنا من الصال
 .العصر ةوكاف بعد صال !ةذا وقت صال

عبد ا بن  يبعلى دار الفقيو أ ٍتلَّ دُ  :اينربَّ  يلألستاذ الذ وقلتُ  ،وقد حزنت انصرفتُ ف :قاؿ
وتتابعت  ،بو عليو فبدأتُ  [،مالك أموط]على  لٍتفدَّ  ،و ٔتا جرىتُ مْ علَ أفقصدتو و  :قاؿ .وفحُّ دَ 
 ة.با١تناظر  وبدأتُ  ،أعواـا من ثالث عليو وعلى غَته ٨توً  اءٌبقر 

قيل   ،رباشتغل بالعلم على كِ  ة،حااد وىو من كبار النُ ا١تلقب بالوقَّ  يزىر ىذا الشيخ خالد األو 
اس رَّ على كُ  ةا فتيلفسقطت منو يومً  ،األزىر ُبرج وقد السُّ وكاف يُ  ة،ا وثالثُت سنكاف عمره ستً 

، شغل الناسأع و رَ وبػَ  ،على الطلب كبَّ وان ةادقَ فًتؾ الوِ  ،ه باٞتهلفشتمو وعَتَّ  ةأحد الطلب
ابن  ةلفيأ]عراب إ ُبا ف كتابً وصنَّ  ،ف مثلونِّ ما صُ  [التوضيح] على ا حافاًل ف شرحً وصنَّ 
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خر على آو  ،لبن ىشاـ [عرابقواعد اإل]خر على آو  ة[،ميو جر اآل]ا على ووضع شرحً  [،مالك
ر النفع بالتصانيف حىت صار وكثُ  ،مع شرحها ة[زىرياأل ةا١تقدم]ولو  ،التجويد ُب ة[ريَّ ز اٞت]
 . فيوف كاف عاماًل أا لألزىر بعد يخً ش

عطاؾ أوا عز وجل  ،امً ػف تكوف عالأتستطيع  ،الطريق مفتوحف ؟أنتمكم بلغتم من العمر 
َواللَُّوَُأْخَرَجُكْمُِمْنُ} علم من كل عادل حينما كافأٟتظتك  ُبنك أنت ل شك أو  ،ؾَل وْ أَ و 

 ة..فالصرب وا١تواصل{، أُمََّهاِتُكْمََُلُتَػْعَلُموَفَُشْيًئاُبطُوِفُ

ولكنو مع الدَّواـ والتكرار، ٭ُتَصَّل ما ل  ،كثَت الذكاء  أوذلك اٟتاذؽ ب ليس اإلنسافقد يكوف 
 ٭تصِّلو األذكياء.
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 ُالواقعُفيُنظرة:ُعاشًرا
ابتدائي متوسط، ثانوي، اٞتامعة،  أوعندنا: ابتدائي ومعهد  اآلف إذا نظرنا إذل ا١تراحل التعليمية

لوف فيها، أنا أقوؿ لكم أفَّ أحًدا درس ُب ا١تعهد العلمي ا١تتوسط، والثانوي، ٍب ٧تد الناس ٭تصّ 
و ضبطو ًما، لػوضبط ما درسو فإنَّو يكوف عال ُب أصوؿ الدين أودرس ُب كلية الشريعة مثاًل 

 !تو ُب ثنايا الكالـىو ما ذكر  لكن الواقع. مػًاػيكوف عال فعاًل وأتقنو

ر فيما يوجد من وتفكَّ  اإلنسافنفكر ُب برامج علمية، ولرٔتا كتبنا أشياء، ٍب إذا نظر  ام اكثَتً 
ا أو معاىد وكليات، وجد أف ىذه وضعها علماء واختاروا ٢تا ا١تناىج، واختاروا ٢تا الشيوخ، وَىيَّ 

٬تلس ُب مكاف واحد والشيوخ  للطالب ما ٭تتاجوف إليو، يعٍت ٬تلس الطالب ما عليو إل أف
و٨تو ذلك،  ومكافأة مسكن من أمهيَّ  شيء ؿ النهار، وكلأو يتعاقبوف ُب  إليو، ٜتسة يأتوف

 !؟ليتعلَّ  بماذاف

 إذل نظرنا إذا ،ينتفع ل اإلنساف ٕتعل اليت ىي ا٢تمة ضعف أو النية قلت كما لألسف لكن
 التعليم وطريقة تةو امتف مستويات ذات ،قةمتفرّ  الغالب ُب أَّنا ٧تد ا١تساجد ُب ُمقامةػال الدروس

 ..الغالب ُب فيها ما فيها

 ىذه مثاًل  ىنا عندنا ٨تن ،تُػَرتَّب أف ينبغي الدروس ىذه أف :يتحققَُلَعلَّوُُُاقتراح ىنا و٢تذا
 مثل العلم و٣تالس وبالدروس بالشيوخ تَػُعجُّ  اليت األماكن ُب اليت الدروس لكن ،ُمرَّتَبة الدورات
 يُوَضع ا١تساجد بعض ُب مثاًل  يوجد يعٍت أنفع؛ لكانت رُتػَِّبت أَّنا لو ىذه ،القصيم أو الرياض
 فمن يَُدرُِّسوَّنا اليت والكتب العلـو وىذه ،للمبتدئُت سوفيدرّ  ىؤلء فأ الشيوخ مع ويُػتػََّفق برامج
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 أو البلد وغرب شرؽ ُب ا١تساجد ُب أو د١تسجا ىذا ُب الشيوخ وىؤلء ،ىؤلء إذل يذىب داأر 
 الشيوخ وىؤلء ،للمتوسطُت يَُدرُِّسوف ا١تسجد وىذا ا١تسجد ىذا ُب جنوبو ُب أو مشالو ُب

 إل يَُدرِّس أف يستطيع ل كاف إذا مثاًل  ٬تدوف الفقو وُب ،الناس ويْقِصَدىم مُتللمتقدّ  يَُدرُِّسوف
 .الفقو أبواب عليهم ويُػَقسَّم ا١تسجد ىذا ُب الفقو يَُدرُِّسوف ستة أو ٜتسة يوجد اواحدً  ايومً 

 من ٚتلة يُػْنِهي أف سنوات أربع خالؿ يستطيع البلد خارج من ِسيَّما ل يأتوف الذين فالطالب
 .والكتب الفنوف

 ،و٭تتسب بو ويقـو ىذا يُػَرتِّب من يوجد أف وأرجو بو يقـو من ُوِجد ما يعٍت ىذا؛ رتيسَّ  ما فإذا
 مسجد مثاًل  اٞتامعة ّتوار يوجد أف من أقلَّ  فال ُوِجد ما فإذا ،اإلقناع من يءش إذل و٭تتاج

 الشرعية الكليات ىذه أف للتوجيو مكتب فيو ويكوف ،الثالثة ا١تستويات على برامج فيو تُػَقاـ
 ىذه ُب أنت كذا؛ ُتْدَرس ل اليت واألشياء ،وكذا وكذا كذا ىو فيها يُْدَرس الذي ا١توجودة

 .وكذا كذا ٖتتاج الكلية

 كل ُب ادائمً  وصلوا وأين البلد ُب اليت الدروس عرؼتُ  أنو ْتيث ُٖتَدَّث معلومات فيو وجدتو 
 ُفالف إذل ُهكنُػَوجِّ  الفقو ُب ؟تريد ماذا :لو يُقاؿ جديد طالب جاء إذا ْتيث ،دراسي فصل

 ىنا واحضر ىنا فَاْحُضر يـو وىذا باأُلسبوع أياـ ربعةأ سيدرّ  ىذا ،وكذا وُمبََّسط ٥ُتَْتصر فَدْرُسو
 معلومات وىكذا ،١تستواؾ مناسب الدرس وىذا ،العبادات من وىنا ا١تعامالت من ىنا ،مثاًل 

ثَة؛  سبوعباأل ايومً  انى فاحضر لوأو  من بدأ وذاؾ ووصلوا إذل كذا، النحو َيْدُرُسوف ىؤلء ٤ُتَدَّ
 .لِوأو  على آِخرُه يعتمد ول ذلك ٭تتمل العلم كاف إذا ،مثاًل  سبوعباأل ايومً  انوى
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 ..ْتسبو أحدٍ  كلُّ  ىوصَ فيُ  ،تهمخلفيَّ  ىي وما درسوا وما الطالب أحواؿ يعرفوف اأيضً  وىكذا

 من هبا بُِدأ قد ُمتفرَِقة كثَتةً  ادروسً  ٬تد امتحمسً  يذىب مساكُت؛ الكثَتين أف الواقع ولكن
 ودل سنوات أربع ضي٘تو  ،قلياًل  ىذا عند و٭تُضر الدرس ىذا وينقطع قلياًل  ىذا عند و٭تُضر قبل

 جملرد أَّنا اٞتامعة ُب الدراسة أف يظنُّ  وبَػْعُضهم ،التػََّعُلم ُب طريقة يعرؼ ول طائل بكبَت ٮترج
 .صحيح غَت الكالـ وىذ ،ا١تساجد ُب اٟتقيقية الدراسة وأف الشهادة أخذ
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 ُكتبُفيُطلبُالعلم
 ٚتلة أذُْكر لكن اجدً  كثَتة ىي العلم؛ طلب عن اكالمً  فيها ٕتدوف اليت الكتابات بعض اأخَتً 
 :منها

 .للنووي [اجملموع مقدمة] -
 [.خلدوف ابن مقدمة] -
 .بدراف لبن [أٛتد اإلماـ ١تذىب مدخل] -
 يتكلم إليها؛ ٖتتاج ل قد األشياء من كثَت ،عاشور لبن [بقريب الصبحُ  أَلَْيسَ ] كتاب -

 بعض على ظاتحفُّ التَّ  بعض على زناىاو إت أكثر أو سنة مائة ٨تو قبل أشياء عن
 .القضايا

 .وكاينللشَّ  [برَ األَ  ىنتهومُ  بلَ الطَّ  أدب] -
 .اعةٚتََ  لبن [موا١تتكلِّ  امعالسَّ  رةتذكِ ] -
 .الربَّ  عبد لبن [العلم بياف جامع] -
 .للزرنوجي [التػََّعلم طرؽ ُمتػََّعِلمػال تعليم] -
 .زيد أبو بكر للشيخ [العلم طالب ةُ ليَ حِ ] -

 ..الباب ىذا ُب معاصرين وغَت ١تعاصرين اجدً  كثَتة أخرى كتب وىناؾ

 !الصرب العلم؛ يقتضيو ٦تّا وىذا ؛وصربكم إْنَصاتكم ُحسن على وأشكركم

  ..٤ُتَمَّد نبينا على ا وصلى..
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ُبفضلُاهللُتعالىُانتهى

ُمعُتحياتُفريقُمشروعُالتفريغ،ُلمزيدُمنُالمعلوماتُالرجاءُزيارةُىذاُالرابط:
ُ

http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=88ُ

ُ
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